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Status for uke 47 - Overordnet
Smittestopp

Gjennomført statusmøte med HOD 21.11.

3. Sprintdemo gjennomført. 4. sprint pågår.

Oppstart av integrasjonstest muligens 1 dag eller to forsinket, men dette vil ikke påvirke sluttdato for test

Avventer tilbakemelding vedr. DPIA og ROS

Kommunikasjon: Planer legges, kampanje lages

Fortsatt positivitet rundt åpenhetsstrategi og fagråd

Ny presentasjon for politisk nivå i HOD planlagt 30.11.

Oppsummert, det går virkelig bra og vi ligger i forhold til planen for å nå lansering 21/12, MEN

Schrems II gjør det veldig vanskelig (kanskje umulig) å bruke Azure som driftsplattform, som planlagt

01.12.2020
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Overordnet tidsplan
Smittestopp

01.12.2020
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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 Danmark

Fagråd / brukergruppe
Fagråd / arkitektur

Etablere avtale for forvaltning / videreutvikling
Etablere governance + drifts- / overvåkningsavtale

Sprint 7Sprint 5 Sprint 6

Kode lagt ut på GitHub
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Status for uke 47: App og backend-utvikling 
• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)

• Lagt koden ut på GitHub
• Oppdatere brukergrensesnitt for å melde seg smittet, svarskjema ved å melde seg smittet, feilmeldinger, app-tilganger og 
notifikasjoner
• Implementert flyt for å laste opp nøkler, venter på signering fra Google
• Ferdigstilt logo og icon
• Skrevet testcaser sprint 3 og eksekvert tester for sprint 1 og 2

• Plan den neste uken (overordnet nivå) 
• Etablere Smittestopp i resterende miljøer, samt sette opp logging og bygg pipelines
• Oppdatere brukergrensesnitt for meldinger, samt legge inn logo og ny Font
• Skrive test caser for sprint 4 og eksekvere tester for sprint 3
• Feilretting

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

og UAT
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Status for uke 46 verifiseringsløsning/oppslag 
mot MSIS/infrastruktur

• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Support og feilretting i integrasjon mellom verifiseringsløsning og app

• Oppsett testmiljø

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
• Videre oppsett testmiljø, qa, prod

• Usikkerheter (Risiko)
• Feil ved innlogging forskjellige brukere fra samme enhet via ID-porten (er i dialog med DigDir)
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Status for uke 47: Informasjonssikkerhet/ROS

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

• Gjennomført ekstern workshop

• Presentert Smittestopp på Normkonferansen

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

• Gjennomføre ny ekstern workshop

• Gjennomgå sikkerhetsmonitorering

• Usikkerheter (Risiko)
• Schrems II
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Status for uke 47: Personvern/DPIA

• Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
• Ferdigstilt samtykketekstene

• Jobbet med personvernerklæring, oversendt WR for innspill

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

• Usikkerheter (Risiko)
• Bruken av Microsoft som databehandler og mulig overføring av personopplysninger til USA.
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Status for uke 47: Test og kvalitet

• Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
• Mye fokus på klargjøring for SIT og Konfigurasjonstest plan den 27 og 30.november

• Fikk presentert analyser og resultater fra Danmark sin Konfigurasjonstest

• Funka er bestilt til å gjennomføre test av Universell utforming. De kan starte senest neste uke.

• Har hatt møte om ytelsestest, de kan starte mandag neste uke

• Diverse møter rundt tekst, lenker og hvor informasjon for appen skal ligge

• Plan den neste uken (overordnet nivå)
• Få godkjent en 0.9 versjon av teststrategi og overordnet testplan

• Gjennomføre Konfig test og SIT test i tillegg til å få analysert testresultatene (Netcompany hjelper til med dette)

• Usikkerheter (Risiko)
• Å teste krever en del manuell klargjøring, usikkert hvor lang tid dette tar i praksis

• Testmiljø er ikke klart enda, kan eventuelt kjøre testene i et stabilt utviklingsmiljø

• Feil ved pålogging mot ID porten, usikker pr nå hvordan dette påvirker testingen
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Status for uke 47: Kommunikasjon

01.12.2020

Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)

Startet arbeidet med info og spørsmål og svar på Helsenorge inkl møter med Helsenorge-redaksjonen

Møte om brukerstøtte med Helfo og Helsedirektoratet

Kampanjearbeid

Plan de neste to ukene (overordnet nivå)

Fokusgruppeundersøkelse i regi av Dinamo torsdag med unge med innvandrerbakgrunn samt eldre målgrupper 
for å undersøke ulike sider ved kampanjeplanene

Sluttføre informasjon om appen til Helsenorge og andre plattformer samt gjøre klar til publisering

Forberede informasjon på andre språk

Usikkerheter (Risiko)
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Status for uke 47: 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) 

• Plan de neste to ukene (overordnet nivå) 

• Usikkerheter (Risiko)



Konsekvenser pga Schrems II
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Konsekvenser pga Schrems II
Schrems II

01.12.2020

Kilde: https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/sos-om-nye-regler-for-overforing/
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Konsekvenser pga Schrems II
Hvordan påvirker dette oss?

Schrems II gjelder også skytjenester som Azure, som vi ønsker å bruke

USA er ikke godkjent tredjeparts land for håndtering av personopplysninger

NHN (vår avtalepart) har ikke avtale med Microsoft som garanterer at data ikke overføres til USA

FHI / Smittestopp har ikke behandlingsgrunnlag som tillater overføring av data til USA

Det kan være en mulighet å endre Samtykke (gjøre oppmerksom på at data KAN bli overført til USA)

EU tillater ikke tilknytning til EUs knutepunkt hvis det ikke finnes avtale med Microsoft som garanterer at data ikke 

overføres til USA (EU vil ikke akseptere løsninger som krever samtykke av enhver EU-borger som bruker en Covid-

app)

Østerrike har i dag belyst saken og fått konkretisert denne problemstillingen. Samtidig, hvis Østerrike får på plass en avtale vil 
resten kunne løses (vha risikoreduserende tiltak)

Nederland fikk ikke løst dette iht deres framdriftsplan og valgte annen, nederlandsk tilbyder med database i Nederland

01.12.2020
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Konsekvenser pga Schrems II
Hvilke alternativer har vi?

1. Lage en norsk løsning basert på norsk samtykke som ikke lar seg koble til EUs knutepunkt (ikke reelt 

alternativ)

2. Endre Microsoft sin avtalepolicy (Hvis Østerrike kan, så kan vi også…)

3. Vente og se om EU endrer sitt standpunkt (hvis ikke Østerrike kan endre Microsoft, så kanskje EU 

endrer seg)

4. Etablere «On-premise» løsning

01.12.2020

Hva gjør vi?
• Møte med Microsoft 26.11.2020

• Be noen om råd??? (NHN???)

• ??? 


