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Rapport fra Webmaster 2015 

Projektet med udvikling af DSKFNM’s ny website med adressen dskfnm.org har været undervejs i et par år 
og er planlagt til at blive udviklet i 2 faser med afslutning senest d.16.9.2016 til DSKFNM’s næste ordinære 
generalforsamling. 

Overflytning af kfnm.org til den nye platform dskfnm.org sker dels på baggrund af et ønske om, at konver-
tere det gamle website med ”statiske” html-sider til et skræddersyet, dynamisk og datastyret ”Content-
Management-System” og dels et ønske om at have en online-medlemsdatabase, hvor medlemmerne selv 
løbende kan kontrollere og rette i egne data når der sker ændringer f.eks. ved adresse eller jobskifte. 

Den nye platform betyder også at fremtidig vedligeholdelse af indholdet på websiderne kan varetages af en 
webmaster/editor uden væsentlig baggrund i web-programmering, når først siderne er oprettet, samt at 
medlemmerne af DSKFNM selv har adgang til visse funktioner, som f.eks. at uploade meddelelser om nye 
møder og kurser der måtte have interesse for medlemmerne. 

Fase 1 blev afsluttet med oprettelse af online medlemsdatabase med webadgang og overflytning af alle si-
der fra DSKFNM’s eksisterende website kfnm.dk til det nye website: dskfnm.org, hosted af Wannafind A/S, 
og som officielt var i drift pr. 31.12.2014.  

Der var i begyndelsen nogle problemer med kompatibiliteten af javascript-/jquery-funktioner og ældre 
browsere som Internet Eksplorer 8.0 eller tidligere og som mange regionale arbejdspladser stadig bruger. 
Fejlen blev hurtigt lokaliseret og udbedret ved at browser-typen testes inden brug af script-funktioner. Det 
må dog stadig påregnes at nye funktioner kan få kompatibilitetsproblemer med gamle browsere da nyere 
funktioner ofte ikke findes i de ældre (bagud kompatible) scriptversioner. For derfor at kunne udnytte alle 
funktioner på hjemmesiden må man bruge nyere browsere (f.eks. IE 10 eller derover, Chrome eller Mozilla 
Firefox.  

Fejl eller problemer med brug af hjemmesiden bliver generelt rettet hurtigst muligt efter jeg er blevet gjort 
opmærksom herpå, så det er vigtigt at underette mig om sådanne forhold. 

Fase 2 startede pr. 1.1.2015 og har til formål at fortsætte udviklingen påbegyndt i Fase 1, med konvertering 
af alle de resterende ”statiske” html-sider, som nu kun kan redigeres og vedligeholdes af webmaster til ”dy-
namiske” data-styrede sider, samt implementering af nye sider og nye funktioner som f.eks. søgning og sor-
tering i møde- eller medlemslisten.  

I det første halvår af 2015 er der således indført et lukket Bestyrelsesforum til brug ved bestyrelsesarbejdet, 
mulighed for downloads af dokumenter til speciallægeuddannelsen, nye lister over generalforsamlinger og 
helt aktuelt online-tilmelding til Årsmødet. Herudover vedligeholdelse de øvrige sider løbende indtil disse 
også er konverteret samt generelle småforbedringer af layout og funktionalitet. 

DSKFNM’s Bestyrelse har indgået en aftale med undertegnede om den fortsatte udvikling af websitet som 
er beskrevet ovenfor og udviklingstakten sker i en rækkefølge prioriteret af Bestyrelsen. 
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