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Felleskatalogen 2009 
Opplaget av Felleskatalogen 2009 var 66 000 kataloger. Av disse ble 62 000 sendt ut i 
hovedutsendelsen i mars 2009. 2009-katalogen bestod av 2816 sider, hvorav preparatdelen 
utgjorde 1940 sider. 
 
Oppdatering av Felleskatalogens web 
Felleskatalogens web oppdateres kontinuerlig med nye og oppdaterte Felleskatalogtekster, 
Veterinærtekster og pakningsvedlegg. I 2009 publiserte redaksjonen 127 nye 
Felleskatalogtekster på web og gjennomførte 1070 oppdateringer av allerede eksisterende 
Felleskatalogtekster. 
 
Statistikk Felleskatalogens web 
Gjennomsnittlig antall unike brukere pr. måned i 2009 var ca. 140 000. Gjennomsnittlig 
antall sidevisninger pr. unike bruker pr. måned var ca. 50. Norsk Helsenett var klart største 
brukergruppe med gjennomsnittlig ca. 400 000 sidevisninger pr. måned. 
 
Felleskatalogens preparatidentifisering 
Felleskatalogen lanserte i juni 2009 identifikasjonssøk for kapsler og tabletter på 
Felleskatalogens web. Identifikasjonssøket fikk bra pressedekning både på NRK Morgennytt 
(direktesending fra studio), på www.nrk.no og www.vg.no 
I tillegg annonserte vi i flere medisinske tidsskrifter. Identifikasjonssøket er et samarbeid 
med FASS (Sverige) og DLI (Danmark). 
 
Felleskatalogen i Norsk Helsenett 
1. januar 2010 ble Felleskatalogen tilgjengelig i Norsk Helsenett. Adressen er 
nhn.felleskatalogen.no 
 
Foto på ordinasjonskort - Samarbeid med Apokjeden multidose 
Identifikasjonssøket åpnet nye muligheter for samarbeid med ulike aktører innenfor 
legemiddelområdet. I 2009 innledet redaksjonen et samarbeid med Apokjeden multidose om 
bruk av foto på ordinasjonskortene som følger med multidosepakkene ut til 
legemiddelbrukerne. Felleskatalogen synes det er positivt at foto hentet fra Felleskatalogens 
web kan brukes av andre aktører i arbeidet med å sikre riktig bruk av legemidler. 
 
 
 
 



 

Årsrapport 2009 
 

 

Felleskatalogen AS, Essendropsgt. 3, Postboks 5094 Majorstuen, 0301 Oslo 

Felleskatalogen i Norsk Helsenett 
Prosessen med å gå inn som partner i Norsk Helsenett startet allerede i 2008, men først 
høsten 2009 ble partnerkontrakten med Norsk Helsenett underskrevet. Arbeidet med å koble 
seg opp mot Norsk Helsenett sluttføres i 2010. Som partner i Norsk Helsenett sikrer vi at 
helsepersonell får enkel tilgang til oppdatert legemiddelinformasjon uten å være koblet til 
Internett. 
 
Forgiftningskapitlet – Samarbeid med Norsk Legemiddelhåndbok 
Giftinformasjonens forgiftningskapittel ble publisert første gang i Felleskatalogen 2008, men 
i 2009 utvidet vi samarbeidet til å inkludere Norsk Legemiddelhåndbok. Fra 2010 vil kapitlet 
publiseres både i Felleskatalogen og Norsk Legemiddelhåndbok. Felleskatalogen anser det 
som viktig å kunne bidra til at god og entydig informasjon når frem til brukerne via flere 
informasjonskanaler. 
 
Pakningsvedlegg og SPC - Samarbeid med Legemiddelverket 
Sommeren 2009 inngikk Felleskatalogen et samarbeid med Statens Legemiddelverk om 
utveksling av legemiddelinformasjon. Avtalen omfatter pakningsvedlegg på 
www.felleskatalogen.no og preparatomtaler (SPCer) på Legemiddelverkets nettsider. 
Hensikten med avtalen er å skape et bedre tilbud til avtalepartenes brukere. Avtalens 
varighet er 3 år. 
  
Eyra - Legemiddelverkets elektroniske samhandlingsprosjekt 
Siden høsten 2009 har Felleskatalogen hatt en representant i referansegruppen for Eyra – 
elektronisk samhandling i Legemiddelverket. Felleskatalogen anser det som viktig at 
prosjektet resulterer i et godt samhandlingssystem for industri og Legemiddelverk. Raskere 
behandling av søknader/endringssøknader er av felles interesse, både for Legemiddelverket, 
industrien og Felleskatalogen. 
 
Offline iPhone-applikasjon 
Høsten 2009 innledet vi et samarbeid med Sunnsoft om utvikling av en offline iPhone-
applikasjon av Felleskatalogen. Beslutningen om å lage en iPhone-applikasjon for nedlasting 
kom etter sterke ønsker fra brukerne om å tilrettelegge Felleskatalogen for iPhone. Sunnsoft 
kjenner Felleskatalogens struktur fra før og det var naturlig å engasjere dette firmaet i 
utviklingen. Sunnsoft vil utvikle applikasjonen og drifte den for Fellskatalogen. Arbeidet med 
applikasjonen ferdigstilles våren 2010. Felleskatalogen vil vurdere muligheten for å tilby 
applikasjoner også til andre smarttelefoner. 
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Oppgradering av Felleskatalogens database 
Våren 2009 startet Felleskatalogens databaseleverandør, Ovitas, med å oppgradere 
databasen fra Sigmalink til en ny versjon av systemet, e:CLS. Arbeidet skulle ferdigstilles i 
løpet av få måneder, men viste seg å være mer komplekst enn først antatt. I 2009 gikk 
derfor mye av utviklingskapasiteten internt hos Ovitas med til å jobbe med oppgraderingen. 
For Felleskatalogen betyr dette at andre utviklingsprosjekter ble utsatt. Oppgraderingen skal 
ferdigstilles våren 2010 


