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Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Appen Smittestopp og kildevernet
Norsk Redaktørforening (NR) organiserer rundt 760 norske redaktører fra alle typer medier.
Ytringsfrihet, informasjonsfrihet, redaksjonell uavhengighet og gode rammevilkår for journalistikken er
blant våre hovedarbeidsoppgaver.
I forbindelse med lanseringen av Smittestopp-appen har Norsk Redaktørforening utformet en veileder
til redaktørene. Vi har forståelse for at myndighetene tar i bruk verktøy for å hindre smittespredning i
Norge. Vi ser også at det er viktig at flest mulig deltar i den dugnaden det er å få epidemien under
kontroll og i størst mulig grad å beskytte folks liv og helse.
Samtidig er det grupper i samfunnet som har gode grunner til å vegre seg mot å installere appen på
sin mobiltelefon. Nettopp journalister ble trukket fram som en slik gruppe av statsminister Erna
Solberg i et intervju med Dagens Næringsliv 17. april.
I møte med representanter fra Folkehelseinstituttet 23. april, fikk vi avklart flere av våre spørsmål
knyttet til appen. Når det gjelder analysefunksjonen av appen er vi imidlertid bekymret. Selv om
identifiserende opplysninger som mobiltelefonnummer og den unike ID-en fjernes fra opplysningene,
vil lokasjonsdata ofte kunne bidra til å identifisere enkeltpersoner. Dette gjelder i særdeleshet i
områder med spredt bebyggelse, men det vil også kunne gjelde mer generelt fordi man vil kunne
gjenkjenne bevegelsesmønstre knyttet til enkeltpersoner.
Geografiske data er veldig vanskelig å anonymisere godt nok, og vi mener det vil være en åpenbar
risiko for at kildekontakt kan spores i etterkant, selv om de geografiske punktene skulle bli forskjøvet
noe. Det er også langt enklere å skape en forståelse og oppslutning om dugnaden som handler om å
bremse pandemien og redde liv ved å laste ved Smittestopp-appen, enn å skape forståelse for at
befolkningen skal gi fra seg så store mengder person- og lokasjonsdata for forskningsformål.
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