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Sak 2: Saker til oppfølging fra forrige møte 

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

Status: Miljøer 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. 

Vedr. spørsmål om app’en kan klassifiseres som «medisinsk utstyr»: Saken følges opp av CISO. Prosjektstyret ber om å bli holdt oppdatert.

Status: Det er gjort vurderinger – app’en tilfredsstiller ikke alle krav til medisinsk utstyr. Konklusjonen er at app’en IKKE er medisinsk utstyr. Sak lukkes for 
oppfølging i Prosjektstyre.

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: 
Prosjektet bes om å følge opp håndtering av dette.

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

Vedr. økonomi: Prosjektleder bes om å komme tilbake til programstyret med helhetlig økonomisk prognose og budsjett for hele 
prosjektet.

Status: er under utarbeidelse og vil bli forankret i FHI før det blir presentert til prosjektstyre

11.11.2020
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Status for uke 45 - Overordnet
Smittestopp

1. Sprintdemo gjennomført i vårt tekniske miljø

Strategier og planer, brukerhistorier og akseptansekriterier for test er laget

DPIA overlevert for godkjenning

ROS nærmer seg overlevering for godkjenning

Samarbeid inngått med Dinamo vedr. kampanje

Avholdt informasjonsutveksling med Danmark om Smitte|stop (https://smittestop.dk/status)

Prosjektstyre er invitert til 2. sprintdemo

11.11.2020
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Overordnet tidsplan
Smittestopp

11.11.2020
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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 Danmark

Fagråd / brukergruppe
Fagråd / arkitektur

Etablere avtale for forvaltning / videreutvikling
Etablere governance + drifts- / overvåkningsavtale
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Status for uke 45: App og backend-utvikling 
• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)

• Startet utvikling og sprint 1 gjennomført

• Onboarding og samtykkeflyt over på FHIs designprofil

• Etablert Smittestopp i Azure Sandbox-miljø med likt oppsett som danske Smittestopp

• Jobbet videre med test planer og utarbeidet test caser

• Bokmålstekster oversatt, gjennomført arbeidsmøter angående konfigurasjon av Smittestopp

• Plan den neste uken (overordnet nivå) 
• Sprint 2

• Etablere Smittestopp i Azure test-miljø

• Implementere flyt og brukergrensesnitt for å melde seg smittet i applikasjonen via Person-ID

• Legge inn språk
• Sette opp dashboard for testing, skrive test caser samt starte testing, blant annet konfigurasjonstesting

• Usikkerheter (Risiko)
• Forsinkelse av integrasjon mot MSIS kan påvirke prosjektplanen og oppstart av ende-til-ende testing
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Status for uke 45 verifiseringsløsning/oppslag 
mot MSIS/infrastruktur

• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå) 
• Bidratt med miljø for utvikling

• Forberedt Infrastructur-as-Code (IaC) for både verifiseringsløsning og backend-løsning

• Dokumentert teknisk design vha analyser av det som er gjort i lavereliggende miljøer og avklaringsmøter med NC

• Sørget for App Center-tilgang til NetCompany – for bygging/distribusjon av app

• Justert modell for rollebasert tilgang

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
• Beslutte grad av separasjon mellom backend- og verifiseringsløsning 

• Videre bygging av test/qa/prod vha IaC

• Usikkerheter (Risiko)
• Om vi må separere backend-løsning fra verifiseringsløsning i større grad enn antatt – kan potensielt påvirke noe av arbeidet som er gjort til nå

• Arbeidsfordeling mellom NHN og NC på etablering av IaaS-miljø
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Status for uke 45: Informasjonssikkerhet/ROS

• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå) 
• God framdrift i beskrivelser av risikoscenarier

• Mottatt trusselvurdering fra Mnemonic

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå) 
• Gjennomgå og vurdere sannsynlighet og konsekvens for risikoscenarier (onsdag 11. nov.)

• Godkjenningsmøte torsdag 12. nov.

• Dialog med fagråd og eksterne sikkerhetsmennesker

• Usikkerheter (Risiko)
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Status for uke 45: Personvern/DPIA

• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
• Hatt dialog med Netcompany

• Koordinere arbeidet ROS/DPIA

• Ferdigstilt DPIA

• Oversendt DPIA for behandling hos Personvernombud og godkjenning

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
• Møte med Wikborg Rein om løsningen/samtykke (2. utkast)

• Oversende utkast DPIA til Datatilsynet

• Usikkerheter (Risiko)
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Status for uke 45: Test og kvalitet

• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Videre jobbing med testplanlegging og sikre kvalitet i alle ledd i utviklingsprosessen har vært hovedfokuset

• Konfigurasjonstest av de norske GAEN parametrene for hva som er nærkontakt (kontakt) har startet

• Kvalitetssikring av brukerhistorier til utvikling med produkteiere så vi får utviklet det vi skal ha

• Avklart hvilke telefoner som skal brukes til test 

• Div møter rundt test og kvalitet på ulike nivå bla første demomøte med brukergruppen

• Plan den neste uken (overordnet nivå) 
• Gjennomføre risikoworkshop for testprosjektet 

• Lage testscenarier til FHI sin del av testen sammen med produkteiere

• Jobbe videre med ferdigstilling av versjon 1.0 av felles overordnet Teststrategi og plan, er nå på versjon 0.7

• Gjennomføre neste demo med brukertestgruppen fagrådet, fokus; diskutere Logo, Ikon og brukerundersøkelse om bruk av appen

• Usikkerheter (Risiko)
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Status for uke 45: Kommunikasjon

11.11.2020

Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)

Inngått samarbeid med Dinamo om kampanje og startet konseptplanlegging

Gjennomført brukerundersøkelse med 1000 respondenter. 1/3 sier de vil laste ned appen, 1/3 sier nei, og 1/3 vet 
ikke. Personvern er flagget av de som ikke tenker de vil laste ned appen. 

Gått gjennom første utkast til app-logo, tas videre i fagrådet på fredag

Landet app-tekster

Plan de neste to ukene (overordnet nivå)

Lage rammer for budskap og kanaler for kampanje

Usikkerheter (Risiko) - samme som tidligere

Nok folk til å gjøre nødvendige ting. Prøver å løse det de nærmeste dagene. 
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Status for uke 45: Eksternt fagråd

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

• Slack-kanal for direkte kommunikasjon er etablert

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

• Møte i fagråd / brukerforum = demomøte (fredager)

• Usikkerheter (Risiko)
• Viktig at vi får behandlet og besvart / fulgt opp innspillene som kommer

• Kommentar:
•Vi opplever stor positivitet i møtene med fagrådet og får gode tilbakemeldinger knyttet til vår åpenhet
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Status: Økonomi

• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå) 
• Forberedt revidert kostnadsoverslag

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

• Usikkerheter (Risiko)
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SMITTESTOPP



Nesten jevnt i 

holdning til å bruke 

appen.

Norstat: n= 1000

Vi finner ikke mange 

signifikante utslag på 

undergruppene når det 

gjelder hvem som vil laste 

ned appen eller ikke.

Men vi ser at det er 

signifikant færre menn og 

personer i alderen 30-39 år.

Det er også mange som er 

usikre, 31%.

34%

36%

31%

Ja Nei Vet ikke

Myndighetene har besluttet å utvikle en ny utgave av appen Smittestopp for å varsle nærkontakter om smitte. Basert på det du nå vet, kommer du til å ta i bruk en slik app?

34%

29%

38%

33%

29%

32%

37%
36%

33%
32% 32% 32%

38%

36%

TOTAL Mann Kvinne 15-29 30-39 40-49 50-59 60+ Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet Oslo

Andel svart «Ja»



Samfunnsansvar er 

den største 

driveren.

Norstat: n= 335

Signifikant flere kvinner som 

oppgir at de ønsker å stoppe 

spredningen i samfunnet, 

96%.

93%

75%

74%

53%

13%

1%

Jeg vil bidra til å stoppe spredningen av koronavirus i samfunnet

Jeg vil varsle dem jeg har vært i nærkontakt med hvis jeg får koronavirus

Jeg vil vite om jeg har vært i kontakt med en som er smittet av koronavirus

Jeg vil beskytte meg selv mot smitte

Jeg er nysgjerrig på hvordan appen vil fungere

Annen årsak, noter:

Hvorfor kommer du til å bruke appen?



Personvern er den 

største barrieren.

Norstat: n= 358

Personer i alderen 30-39 år 

er signifikant mer bekymret 

for personvern, 74%, mens 

den yngste aldersgruppen 

svarer i signifikant større 

grad svarer at de tror appen 

kommer til å bruke for mye 

batteri, 40%.

53%

44%

32%

23%

13%

9%

7%

3%

Jeg er bekymret for personvernet

Jeg har ikke nok informasjon om appen

Jeg tror ikke appen kommer til å fungere

Jeg tror appen kommer til å bruke for mye batteri

Annen årsak, noter:

Jeg er ikke redd for å bli syk

Jeg vet ikke hvordan man bruker apper

Jeg smitter ikke andre

Hvorfor kommer du ikke til å bruke appen?


