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Felleskatalogen 2015 
Opplaget av Felleskatalogen 2015 er 29 000 kataloger. Av disse ble 28 200 sendt ut i 
hovedutsendelsen i mars 2015. 2015-katalogen består av 3256 sider, hvorav 
preparatdelen utgjør 2664 sider. Substansregister samt Apotek- og Firmaregister er 
igjen inkludert i 2015-katalogen, etter å ha vært ute av 2014-katalogen pga. 
plassbegrensninger. 2015-katalogen har endret format ved at sidebredden er økt med 
ca. 10%. Det ble benyttet 29 grams-papir (tidligere 31 grams-papir). 
 
Statistikk Felleskatalogens nettside 
Gjennomsnittlig antall unike brukere pr. måned i 2015: 383.787 (12,1% økning i 
forhold til 2014). Gjennomsnittlig antall besøk pr. måned i 2015: 1.192.423 (22,3% 
økning i forhold til 2014). Besøk fra smarttelefon/lesebrett utgjorde 33,3% av totalen 
(27,4% i 2014). Gjennomsnittlig antall sidevisninger pr. besøk i 2015: 3,0 sider (3,2 
sider i 2014). Totalt antall sidevisninger i 2015: 43,4 millioner (15,1% økning i forhold 
til 2014). Statistikken er hentet fra Google Analytics.  
 
Nedlastinger av applikasjoner til smarttelefoner og lesebrett 
iOS-versjonen og Android-versjonen er lastet ned hhv. 20 100 ganger og 24 800 
ganger i løpet av 2015.  
 
Felleskatalogtekstene/Veterinærtekstene 
I 2015 publiserte redaksjonen 157 nye Felleskatalogtekster (human og veterinær) på 
nett og fulgte opp 1475 allerede eksisterende tekster mht. oppdateringer. 
 
Pasientinformasjon 
Pakningsvedlegg: Samtlige pakningsvedlegg ble generert på nytt for å tilpasse seg en 
ny og mer detaljert struktur for pakningsvedlegg. 
 
Instruksjonsfilmer: Instruksjonsfilmer, inkl. Felleskatalogens inhalasjonsfilmer, ble 
tilgjengelig nederst i aktuelle pakningsvedlegg på www.felleskatalogen.no. Ved 
utgangen av året var det ca. 80 instruksjonsfilmer tilgjengelig for pasienter.  
 
Miljøinformasjon 
Etter ønske fra Legemiddelindustrien (LMI) innførte Felleskatalogen miljømerking på 
ca. 900 av 1114 virkestoff i 2015. Informasjonen forteller om virkestoffet har 
ubetydelig, lav, middels høy eller høy risiko for miljøpåvirkning, og i tillegg angis 
bioakkumulering og nedbrytningstid. Beregningene i Felleskatalogen er basert data fra 
svenske FASS, kombinert med norsk salgsvekt for det enkelte virkestoff.  
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Sjekkliste  
I samarbeid med Kunnskapssenteret og Statens legemiddelverk lagde Felleskatalogen 
en elektronisk versjon av Legemiddelverkets sjekkliste for legemiddelgjennomgang. 
Felleskatalogens bidrag bestod i å tilrettelegge for linking av ATC-koder i sjekklisten 
til aktuelle preparater på www.felleskatalogen.no. Sjekklisten er tilgjengelig på 
http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sjekkliste-for-legemiddelgjennomgang 
 
Applikasjoner til smarttelefoner og lesebrett 
Min Felleskatalog: Pasientapplikasjonen Min Felleskatalog ble tilgjengelig i App Store i 
november 2015. Applikasjonen skal markedsføres på et senere tidspunkt når 
pasientvarsler fra Legemiddelverket og linker til instruksjonsfilmer er inkludert.  
 
Windows-app for helsepersonell: Arbeidet med Windows-versjonen ble satt delvis på 
vent pga. arbeidet med Min Felleskatalog. Appen forventes ferdigstilt i 2016.  
 
Inkrementell oppdatering 
Arbeidet med inkrementell oppdatering ble videreført i 2015, og Mobile Dashboard for 
oppdatering av apper ble ferdigstilt i forbindelse med pasientappen Min Felleskatalog, 
dog kun med full erstatning av innhold. Inkrementell oppdatering vil på sikt gjøre det 
mulig å oppdatere offline-appene til smarttelefoner/lesebrett med små 
endringspakker på daglig basis. Arbeidet fortsetter i 2016. 
 
Utfasing av papirkatalogen 
Felleskatalogen jobbet i hele 2015 med en utfasingsplan for papirkatalogen. I den 
forbindelse ble det i februar gjennomført en brukerundersøkelse blant 
leger/sykepleiere på sykehus/sykehjem. I tillegg ble de største sykehusene samt viktig 
aktører som Den norske legeforening og Statens legemiddelverk samt 
utdanningsinstitusjonene forespurt om deres synspunkter på papirkatalogens fremtid. 
På bakgrunn av de tilbakemeldinger som ble gitt ble det besluttet å starte en forsiktig 
utfasing fra 2017-katalogen. I dette ligger at alle som vil ha papirkatalogen i 2017 må 
betale for denne, med unntak av sykehusene som fortsatt vil få tilsendt 
gratiskataloger, men 25% færre kataloger enn det de fikk i 2016. 
 
Kurs for helsepersonell 
Felleskatalogens farmasøyter holdt i løpet av 2015 kurs for ca. 400 
leger/farmasøyter/sykepleiere om bruk av Felleskatalogens digitale løsninger.  
 
Legemiddelmeldingen 
Helse- og omsorgsdepartementet la i 2015 frem en ny legemiddelmelding. 
Felleskatalogen ble nevnt en rekke ganger i meldingen. Blant annet nevnes 
Felleskatalogens arbeid med strukturering av pakningsvedlegg og også pasientappen 
Min Felleskatalog. 
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