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Åpne saker
Prosjektstyremøte

Statusrapportering

Etter produksjonsoppstart vil det bli behov for å rapportere aktivitet i app’en til interessenter, f. eks. presse. 

• Tilgjengelig statistikk fra app’en:
• Antall nedlastinger

• Antall som har meldt seg smittet via app

• Statistikk (og driftsmeldinger) planlagt publisert på fhi.no

• Andre planlagte tiltak:

• Symptometer
• Nytt alternativ (Smittestopp) på spørsmålet «hvorfor tester du deg» planlagt ved ordinær revisjon i midten av januar

• Ønskes endring tidligere må dette prioriteres av FHI-ledelsen

Beredskapsplanlegging

Etter produksjonsoppstart vil det bli behov for felles beredskapsplaner. 

• Prosjektet holder på å utarbeide dette.

• Inkluderer bemanning, beredskap og kommunikasjonsplaner for FHI, Netcompany, HELFO, Mindshare, NHN



Status



Smittestopp
Status for uke 49 

9.12.2020
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Status for uke 49 - Overordnet
Smittestopp

DPIA ferdigstilt

Personvernerklæring ferdigstilt (norsk og engelsk)

Konfigurasjonstesting gjennomført på nytt med tilfredsstillende resultat.

Pågående testing: PEN-test, ytelse- og volumtest pågår

ROS-analyse planlagt ferdigstilt fredag 11.12.

Produksjonsmiljø, on-prem, etablert hos Netcompany og NHN

App-utvikling ferdigstilt

App «godkjent» hos Google

App til godkjenning hos Apple

Nettsider hos fhi.no og helsenorge.no populert med innhold

Pressekonferanse avhold. Kommunikasjon-, kampanje- og medieaktiviteter planlegges

Brukerstøtte, inkl. forsterket beredskap under høytiden, under etablering

Avtaler, inkl. databehandleravtaler under ferdigstillelse

Plan for kontrollert og styrt nedlasting og driftssetting (navngitte brukere, kolleger, familie og venner) fra mandag 14.12. til lansering 21.12. under planlegging

Planlagt «Go-Live» beslutning, dvs. beslutning om tilgjengeliggjøring av App på Apple Store og Google Play: Prosjektstyre 16.12

11.12.2020
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Overordnet tidsplan
Smittestopp

11.12.2020
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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 49: App og backend-utvikling 
• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)

• Sidestilt nynorsk og bokmål på startsiden
• Feilretting
• Etablerte Smittestopp i preproduksjonsmiljø i on-prem
• Startet etablering av produksjonsmiljø i on-prem
• Eksekvert tester for sprint 4 og støtte kundens testaktiviteter inkludert ende-til-ende testing, konfigurasjonstesting
• Bistått planlegging ytelsestesting og PEN-testing

• Plan den neste uken (overordnet nivå) 
• Sende Smittestopp-app til første review hos Apple og Google
• Stabilisere app og fokus på feilretting av prioritet 1 og 2 feil
• Etablere Smittestopp i produksjonsmiljø i on-prem, samt deploy pipelines på alle miljøer
• Test sidestilling av språk, retesting av feilretting, ende-til-ende testing
• Bistå ytelsestesting, PEN-testing, konfigurasjonstesting

• Usikkerheter (Risiko)
• Gjenstår fortsatt testaktiviteter som kan avdekke feil det er knapt med tid å utbedre 

• Forsinket oppdatering i MSIS kan hindre brukere av Smittestopp til å melde seg smittet når de får prøvesvar
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Status for uke 49 verifiseringsløsning/oppslag 
mot MSIS/infrastruktur

• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Oppsett on-prem miljø hos NHN , pre-prod og prod

• Testing, verifisering, kvalitetssikring av miljøer og integrasjoner

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
• Oppsett av «kald backup» hos OSL1 eller OSL3 for å dekke risikoscenario knyttet til brann i datahall i Trondheim

• Slå på integrasjon til MSIS prod (oppkobling gjort, men ikke slått på)

• Usikkerheter (Risiko)
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Status for uke 49: Informasjonssikkerhet/ROS

• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå) 
• Gjennomført ekstern workshop

• Gjennomført risikovurdering av ny driftsplattform, både for GAEN-backend og verifiseringsløsning

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå) 
• Se på risikoreduserende tiltak, spesielt for single-point-of-failure i løsningen

• Gjennomføre ny ekstern workshop

• Gjennomgå sikkerhetsmonitorering

• Dele ferdig rapport med HOD, Datatilsynet

• Usikkerheter (Risiko)
• Vurdere om rapport kan offentliggjøres
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Status for uke 49: Personvern/DPIA

• Hva er gjort 
• Ferdigstilt og fått godkjent DPIA, oversendt HOD og Datatilsynet

• Personvernerklæring er ferdigstilt og publisert på fhi.no på norsk og engelsk

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

• Usikkerheter (Risiko)
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Status for uke 49: Test og kvalitet

• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Slutten av forrige uke gikk med til analyser fra konfigurasjonstesten resultatene viste at vi ikke fanget opp nok 

nærkontakter så de måtte justeres med etterfølgende retest den kommende uken.

• Planlegging og klargjøring til PEN test og ytelsestest disse startet opp mandag 7. desember i preproduksjonsmiljøet

• UU test ble gjennomført hele forrige uke og løper frem til 14.12

• Verifiserte ende til ende mot MSIS i preproduksjon

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
• Ferdigstille konfigurasjonsretest med påfølgende analyser av testresultatene

• Følge opp ev kritiske feil og retting og retest av disse, kun kritiske og svært alvorlige feil vil bli rettet nå fremover for å få en stabil løsning mot lansering

• Følge opp testresultater fra PEN test og ytelsestest og vurdere om løsningen nærmer seg produksjonsklar

• Usikkerheter (Risiko)
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Plan for produksjonssetting av Smittestopp
Tilgjengeliggjøre Smittestopp i Betaversjon i Testflight og Google Internal

Planlegger for tidlig og kontrollert produksjonssetting i uke 51:

Tilgjengeliggjøring av Betaversjon av appen i Testflight og Google Internal

Forutsetter at resultater fra PEN test og ytelsestest er ok, altså ingen kritiske eller alvorlige sikkerhetsavvik eller 
ytelsesfeil

• Produkteiere vil få tilgang til Betaversjon etter at app i Testflight har blitt verifisert ok av Testleder

• Tidlig neste uke planlegger vi å rulle ut Betaversjon til flere brukere, flere deltagere i prosjektgruppen, prosjektstyre og ev 
andre via Testflight og Google Internal

• Når app er tilstrekkelig testet i Testflight, dette blir Akseptansetesten, er det mulighet for å åpne opp for full produksjon

• Planlagt beslutningspunkt: 16.12. på ettermiddagen

11.12.2020
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Status for uke 49: Kommunikasjon

• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Organisering brukerstøtte: Helfo – Mindshare (sosiale medier i jula) – FHI – Dinamo

• Sluttføring spørsmål og svar-ark

• Produksjon kampanje hos Dinamo

• Oversatt tekster til ulike språk

• Publisert personvernerklæring mm på fhi.no

• Infomøte for journalister

• Plan den neste uken (overordnet nivå) 
• Sluttføring produksjon av kampanje

• Opplegg og koordinering brukerstøtte

• Planlegge lansering 21. desember (media, kampanje, brukerstøtte, tekster til nett mm)

• Usikkerheter (Risiko)
• Klarer vi å få nok oppmerksomhet og nok nedlastinger til at appen vil ha effekt?

• Viktig å understreke at appen er frivillig i all kommunikasjon
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Status for uke 49: Eksternt fagråd

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

• Veldig positiv støtte fra fagrådet

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

• Usikkerheter (Risiko)
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Status: Økonomi

• Påløpt
• Regnskapsført: 400 000,-

• Godkjente fakturaer: 3,5 MNOK (+ noe ukjent i fakturamottaks og –godkjenningsflyt)

• Prognose
• Prognose 2020: 10,0 MNOK (hvorav 3,5 fra NHN er usikker ift. om kostnad blir ført i år)

• Prognose 2021:  6,0 MNOK

• - prognose inkluderer utvikling og etablering av driftsløsning

• - prognose inkluderer planlagte kommunikasjonstiltak

• Drift, forvaltning og videreutvikling i 2021 kommer i tillegg


