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Appen Smittestopp, kildevern og anonymisering
Jeg takker for innspillene til Smittestopp. Takk også for at dere har vært proaktive og laget en veileder til
medlemmene i Redaktørforeningen om appen.
Appen er blitt utviklet i en svært spesiell situasjon, med ekstraordinære inngripende tiltak i samfunnet som har
rammet mange. Den er ment å være ett av flere virkemidler for å holde smitten under kontroll. Vi har
forståelse for bekymringene appen har reist, både knyttet til personvern, sikkerhet, og kildevern.
Redaktørforeningen er spesielt bekymret for analysefunksjonen, og sannsynligheten for at enkeltpersoner kan
bli identifisert i områder med spredt bebyggelse, eller fordi man vil kunne gjenkjenne bevegelsesmønstre til
enkeltpersoner.
I dataene som vi vil hente ut fra analysefunksjonen i løsningen kan man ikke følge enkeltindivider over tid. Vi
opererer ikke med eksakte lokasjoner, men kun statistiske områder eller typer lokasjoner som er gruppert, for
eksempel «skoler i Hamar».
Det er kun tabeller med aggregerte størrelser som vi vil hente ut og kan bruke i analyser. Slike aggregerte
størrelser kan for eksempel være antall kontakter på 15 minutter versus 2-3 minutter, hvor mange som har
oppholdt seg i gitte typer områder samtidig, og for eksempel hvor lenge – men ikke hvor – folk i gjennomsnitt
er på reiser.
Enkeltindivider finnes slik bare som del av summer eller gjennomsnittsstørrelser i tabeller. Dataene dekker kun
befolkningsgrupper, og i de situasjonene der det er for få personer i en slik statistisk gruppe, blir tallene og
informasjonen slettet.
Dette vil også gjelde i områder med spredt bebyggelse. Tabellene vil også basere seg på at det brukes
informasjon bare fra et statistisk trukket utvalg for å styrke personvernet ytterligere. Vi redegjorde også for
noe av dette i møtet med Redaktørforeningen 23. april.
Alle tabeller som ikke er offentliggjort blir slettet etter 12 måneder.
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Jeg har forståelse for Redaktørforeningens bekymring for kildevernet, og håper jeg med dette har bidratt til
bedre innsikt i hvordan vi jobber med anonymiserte data.
Vi vil gjerne ha ytterligere innspill eller spørsmål fra dere om appen generelt og løsningene vi har valgt for
analysedelen.
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