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Agenda
Prosjektstyremøte
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til evt.
Sak 2: Punkter for oppfølging fra forrige møte
Sak 3: Status og risikoområder
Overordnet / tidsplan
Verifiseringsløsning / oppslag mot MSIS / infrastruktur
Test / kvalitet
App og backend-utvikling
Personvern / DPIA
Informasjonssikkerhet / ROS
Kommunikasjon
Eksternt fagråd
Økonomi

Sak 4: Gjennomgang av kommunikasjonsstrategi
Sak 5: Eventuelt
Sak 6: Neste prosjektstyremøte
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Sak 2:
Prosjektet bes om å tydeliggjøre fokus på App’en som et smitteverntiltak, for å synliggjøre at ITutviklingen skjer i en smittevernsfaglig kontekst.
Tiltak: Knytte seg nærmere smittevernmiljøet ved å involvere de i konkrete, relevante leveranser
Konfigurering av parametere for å beregne risiko for smitte
Tekster

Prosjektet bes om å innhente og kommunisere internasjonale erfaringer med tilsvarende app
Tiltak: Planlagt erfaringsutveksling med Danmark
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Smittestopp
Status for uke 44
04.11.2020

Status for uke 44 - Overordnet
Smittestopp
Mrk. Endret rapporteringsperiode som overlapper med forrige statusrapport. Framover vil prosjektets
statusrapporter bli utarbeidet på mandager og publisert på tirsdager.
Innleid leverandør er on-boardet. Prosjektintern Kick-off ble gjennomført 26.10. Møte i prosjektstyret
gjennomført 28.10. Kick-off i fagrådet, 29.10.
Gjennomgang av designskisser 30.10. Tekst oversendt til oversettelser (bokmål og nynorsk, engelsk
versjon finnes). Designgjennomgang identifiserte behov for ny logo. Forrige logo for Smittestopp gir
uheldige assosiasjoner til Geo-lokalisering.
Planlagt deltakelse i FHI Gruppelderbrief fk fredag
Utvikling har startet. 1. sprintdemo planlagt til fk fredag
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Overordnet tidsplan
Smittestopp
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Lansering
Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3
Sprint 4
Utvikle MSIS-integrasjon
Smoke test
SIT funksjonell test
Ytelsestest
Brukertest
PEN-test
Akseptansetest

Erfaringsdeling
fra Danmark
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Fagråd / brukergruppe
Fagråd / arkitektur

Uke 52

Status for uke 44 verifiseringsløsning/oppslag
mot MSIS/infrastruktur
• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Ga appene tilgang til verifiseringsløsing (DEV for alle miljøer)
• Måtte tilpasset løsning til dansk spesifikasjon slik at app ikke trenger endringer her

• Økt testdekning fra ca 36% til ca 72%
• Ikke gjennomført: Deployment til Azure for Test og QA
• Venter på infrastrukturavklaringer, DEV funker fint enn så lenge

• Startet MSIS-gateway (komponent i sikker sone foran MSIS)
• I første omgang kun Mock-implementasjon tilsvarende det verifiseringsløsning hadde

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
• Koble opp verifiseringsløsning til MSIS-gateway
• Ferdigstille blokkeringsmekanisme (fra dansk spesifikasjon) i verifiseringsløsning
• Spesifikasjon er implementert, men krever lagring til DB for å fungere skikkelig.

• Usikkerheter (Risiko)
• Prosess for MSIS-tilgang
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Status for uke 44: Test og kvalitet
• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Testplan og forankring av test har vært hovedfokuset
• Møter for spesifisering av ny funksjonalitet spesielt for norsk løsning
• Div møter rundt test og kvalitet på ulike nivå

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
•

Gjennomføre flere testmøter for å få landet testrategi og plan

•
•
•

Ferdigstille versjon 1.0 av felles overordnet testplan og strategi med Danmark og leverandør
Lande hvilke fokustelefoner som skal benyttes for test
Gjennomføre første demo med brukertestgruppen fagrådet

• Usikkerheter (Risiko)
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Status for uke 44: App og backend-utvikling
• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Gjennomført analysefase
• Etablert produktkø for versjon 1
• Design godkjent, og tekster sendt til oversetting

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
• Etablere Smittestopp i Azure
• Oppdatere Smittestopp med FHIs designprofil, starter med Onboarding og samtykke-flyt

• Usikkerheter (Risiko)
• PaaS vs. VM i Azure
• For at understøtte go-live før jul og holde risikobildet på akseptabelt nivå forutsettes det at prosjektet settes opp
med VM slik som danske smittestopp
• Denne arkitekturen støtter fullt ut nødvendig skalering av backend
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Status for uke 44: Informasjonssikkerhet/ROS
• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
• God framdrift i beskrivelser av risikoscenarier
• Bestilt trusselvurdering fra Mnemonic

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
• Gjennomgå og vurdere risikoscenarier
• Fortsette dialogen med NSM
• Dialog med fagråd og eksterne sikkerhetsmennesker

• Usikkerheter (Risiko)
• Kan appen defineres som «medisinsk utstyr»? I så fall, hvilke konsekvenser har det?
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Status for uke 44: Personvern/DPIA
• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
•
•
•
•

Gjennomført møte med Wikborg Rein om løsningen/samtykke (1. Utkast torsdag 5.11)
Hatt dialog med Netcompany.
Koordinere arbeidet ROS/DPIA
Avklare utestående punkter i DPIA med Netcompany, PVO

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
• Ferdigstille DPIA
• Oversende utkast DPIA til Datatilsynet

• Usikkerheter (Risiko)
• For at sikre, at Smittestopp-appen vedvarende er nødvendig og lever opp til dens formål, anbefaler PVO ved FHI at
produksstyre skal foreta kvartalvise løpende evalueringer av appen og dens effekt, funksjonalitet og datakilder/datakvalitet
på bakgrunn av utviklingen i smittespredningen i samfunnet, oppslutningen i befolkningen om appen og nasjonale strategier
i Norge. Evalueringen bør også inneholde vurderingen av avsnitt 6 i DPIA om risikomomenter og tiltak sett i lys av risikobilde
som foreligger på evalueringstidspunktet. Dette er i tråd med den danske løsningen. En slik evaluering bør fremgå av
mandatet
til styringsgruppen.
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Status for uke 44: Kommunikasjon
Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
Evaluering av tilbud fra tre leverandører på kampanjetjenester
Valg av Dinamo som leverandør
Oversetting av teksten i den danske appen gjennom Semantix. Norsk oversettelse er klar i dag
Gjennomgang av danske nettsider

Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
Oppstartsmøte og konsept for kampanjeaktiviteter
Få nettsider og tekster på plass

Usikkerheter (Risiko) - samme som tidligere
Ressurser - først og fremst nok folk til å ta publikumshenvendelser med mer
Tid for produksjon av kampanjemateriell frem mot start
At appen fungerer, og lett å skille fra både danske Smittestop og tidligere versjon av Smittestopp i navn, design mm
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Status for uke 44: Eksternt fagråd
• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
•

Kick-off gjennomført

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

Møte i fagråd / arkitektgruppen (tirsdager)
Møte i fagråd / brukerforum = demomøte (fredager)

• Usikkerheter (Risiko)
•
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Ingen spesielle

Status: Økonomi
• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
•

Avklaring vedr. innsats fra Netcompany:
•

Reviderte estimater viser 4000 timer (+ usikkerhet).

•

Rutine for innsamling av endringsordre er etablert.

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

Etablere prosesser for oppfølging av timer
Etablere prosesser for rapportering av påløpte og gjenstående kostnader

• Usikkerheter (Risiko)
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