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OSLO - 09.06.2017 
 

PROSJEKTPLAN FOR AKUPUNKTURFORENINGEN 
 
Viser til hyggelig oppstartsmøte 07.06.17. Vi i Kodeks gleder oss til arbeidsstart og sender her en 
prosjekt- og tidsplan for prosjektet. 
 
 

Om prosjektet 
Akupunkturforeningen, tidligere Norsk Akupunkturforening, er den offisielle foreningen for 
akupunktører i Norge. Foreningen ønsker å oppdatere websiden deres (www.akupunktur.no) til en 
moderne standard i både design og funksjonalitet. Kodeks er valgt som leverandør av websiden 
fra A-Å. 
 

Målgrupper 
Den viktigste målgruppen er brukere av akupunktur. 
Sekundærmålgruppen er akupunktører. 
Tertiærmålgruppen er politikere og andre fagfolk. 
 

Kontaktpunkter 
Kontakt mellom kunde og Kodeks skal være i hovedsak mellom POCene nevnt under. 

 
Kodeks 
Thomas Snaprud Johannessen 
Prosjektleder og webutvikler 
thomas@kodeks.no 
41193116 
 
Akupunturforeningen 
Merete Lindén Dahle 
Organisasjonskonsulent 
merete@akupunktur.no 
22 41 78 88 
 

Fildeling 
Filer deles via delt mappe på Dropbox. Denne mappen deles kun med POC, med mindre noe 
annet blir avtalt. 
 

Sidestruktur (tentativ) 
Dette er sidestrukturen vi ser for oss. Det åpnes for endringer som kommer som et resultat av 
design-/innholdsarbeidet. 
 

• Forside med blokker og ”snarveier” 
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• Dette er akupunktur 
o Hva kan akupunktur hjelpe mot? 
o Finn din akupunktør 
o Pasientbrosjyrer (?) 
o Bruk av akupunktur 
o Offentlig godkjenning 
o Spørsmål og svar 

 

• Oppslagsverk 
 

• For medlemmer 
o Kurs 
o Medlemssider 
o Bli medlem 

 

• For helsepersonell 
o Forskning 
o Utdanning 

 

• Om oss 
o Nyheter 
o Presse 

 

• Kontakt 
 

Design 
Kodeks lager et moderne, stilrent design som setter brukeren i fokus. Kodeks har fått tilnærmet 
full frihet i designet. Logoen til Akupunkturforeningen skal bestå, men vurderes endret på et 
senere tidspunkt, derfor vil vi ikke lage design som støtter seg på bruken av denne. 
 
Kodeks har fått følgende innspille fra kunde: “Helst ikke blått og rødt”. Og et ønske om å skille 
seg ut fra konkurrentene. Vi ble også enige om at det skal brukes skriftsnitt i både grotesk og 
med seriffer for å få en fin dynamikk i typografien på siden.  
 
Akupunktørforeningen skal fremstå som en seriøs aktør innenfor behandling, men samtidig 
ønsker de ikke å fremstå som en aktør som driver med tradisjonell medisin. 
 

Innholdstyper / sidemaler 
Siden skal innheholde følgende innholdstyper: 
 

• Forside 

• Generelle landingssider 

• Finn din akupunktør 

• Bli meldem 
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• Nyheter (liste og detaljvisning) 

• Kurs (liste og detaljvisning) 

• Statiske sider/artikler 

• Søkeresultater 

• 404-side (”Side ikke funnet”) 

• Spørsmål og svar 
 

• Lukket område 
 

Teknisk løsning 
Nettsiden skal bygges i WordPress og bygges med dagens standarder (HTML5, CSS3 og 
JavaScript). Siden skal fungere tilfredsstillende i moderne nettlesere og på alle flater. Siden skal 
også følge retningslinjer om universell utforming. 
 

Bilder 
Bilder er et viktig verktøy i kommunikasjon. Derfor anbefaler vi å unngå bruk av stock-bilder. 
Akupunkturforeningen skal sjekke opp ang. budsjett for fotograf. Det er et ønske å gå bort i fra 
generiske ”frisk person”-bilder og over til litt mer konkrete, beskrivende bilder. Samtidig må man 
beholde det personlige uttrykket slike bilder gir. 
 
Akupunkturforeningen bruker en billeddatabase Kodeks skal få tilgang til for å se om det er noe 
som kan brukes derfra. 
 

Innhold 
Det skal skrives mye nytt innhold, da innholdet på dagens side er gammelt. Det er 
Akupunkturforeningen som er ansvarlig for denne leveransen. 
 
Mye innhold kan startes på allerede i starten av prosjektet, men innhold til landingssider etc bør 
ventes med til vi har en designskisse klar, da noe innhold er vanskelig å lage uten å kunne vise til 
designet. 
 
 

Pålogginger 

	
Gloria (gammel løsning) 
http://www.akupunktur.no/admin 
Navn: admin 
Passord: huggorm5645! 
 
Analytics 
E-post: akupunkturforeningen@gmail.com 
Passord: kongensgate 
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Bildedatabase 
N/A 
 

Tid 
Tidsplan finnes på den delte mappen i Dropbox. 
https://www.dropbox.com/s/sdvu56u8t1uw91q/Fremdriftsplan_Akupunkturforeningen.xlsx?dl=0 
 
 
 
Vi i Kodeks gleder oss til oppstart og ser frem mot et fruktbart samarbeid. 
 

 
Vennlig hilsen 

 
Thomas Snaprud Johannessen 

Prosjektleder og webutvikler 
Kodeks AS 


