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Felleskatalogen 2010
Opplaget av Felleskatalogen 2010 var 63 000 kataloger. Av disse ble 61 000 sendt ut i
hovedutsendelsen i mars 2010. 2010-katalogen bestod av 3104 sider, hvorav preparatdelen
utgjorde 2099 sider.
Redaksjonelt arbeid i 2010
I 2010 publiserte redaksjonen 121 nye Felleskatalogtekster på nett og fulgte opp 1017
oppdateringer av allerede eksisterende Felleskatalogtekster.
Statistikk Felleskatalogens web
Gjennomsnittlig antall unike brukere pr. måned i 2010 var ca. 114 000. Nedgangen fra 2009
(140 000), skyldes at vi som følge av bytte av database i juni får langt dårligere treff i Google
(pga. endrede filnavn). Det har vært gjort forsøk på søkeoptimalisering i forhold til Google,
men det gjenstår fortsatt å se om vi har lykkes. Redaksjonen vil følge dette opp videre i
forhold til ny nettside i 2011. Gjennomsnittlig antall sidevisninger pr. unike bruker pr.
måned i 2010 var ca. 62 sider.
Brukerundersøkelse blant leger
Februar 2010 gjennomførte vi en brukerundersøkelse blant allmennleger og sykehusleger.
Gjennom brukerundersøkelsen ønsket styret i Felleskatalogen å få tilbakemelding på en
rekke forhold av betydning for Felleskatalogens fremtidige strategi og satsningsområder.
Blant annet var det viktig å få kjennskap til bruken av Felleskatalogens ulike produkter for å
kunne vurdere Felleskatalogens fremtidige produktportefølje. I alt fikk vi inn 1733 svar,
hvorav 74% var knyttet til spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsen viste at Felleskatalogen
fortsatt har en svært viktig posisjon som informasjonskilde blant legene.
Felleskatalogen i Norsk Helsenett
1. januar 2010 ble Felleskatalogen tilgjengelig i Norsk Helsenett. Adressen er
nhn.felleskatalogen.no
Felleskatalogen på CD og nedlastbarweb
Våren 2010 sendte Felleskatalogen ut sin siste CD. Styret besluttet å avvikle CD-versjonen
som følge av tilgjengeligheten i Norsk Helsenett. Det vil likevel være mulig å installere
Felleskatalogen lokalt ved bruk av nedlastbarweb. Nedlastbarweb har tidligere vært en
passordbeskyttet tjeneste, lite kjent for Felleskatalogens brukere. Nedlastbarweb ligger nå
lett tilgjengelig på våre nettsider og det kreves ikke lenger brukernavn og passord for å få
tilgang.
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Aktiv bestilling av Felleskatalogen 2011
18. mai 2010 startet vi kampanjen aktiv bestilling av papirkatalogen. Kampanjen gikk i
første omgang frem til 16. juni, men vi valgte å utvide det til en lengre tidsperiode og først
30. oktober ble kampanjen avsluttet. I denne perioden ble personlige mottagere kontaktet
postalt og e-post i tillegg til diverse annonser i aktuelle tidsskrifter og på nett. Bestilling av
papirkatalogen foregikk primært via nett på Adresseregisterets sider. Ved utgangen av
oktober 2010 var det forhåndsbestilt 13 500 papirkataloger. Styret besluttet å innføre aktiv
bestilling av pairkatalogen for å stimulere til økt bruk av Felleskatalogens web, men også for
å spare miljøet og redusere kostnadene knyttet til trykk og distribusjon.
Oppgradering av Felleskatalogens database
Juni 2010 byttet Felleskatalogen database fra Sigmalink til e:CLS. Siden den gang har det
vært mange små og store problemer i det nye systemet, og ved utgangen av 2010 er det
fortsatt uløste oppgaver i det nye systemet.
Felleskatalogen for smarttelefoner
1. september 2010 lanserte vi Felleskatalogen for iPhone og iPod Touch. Lanseringen fikk
godt med oppmerksomhet og applikasjonen lå flere uker på topp 25-listen over gratis
applikasjoner i App Store. Mottagelsen blant brukerne har vært svært positiv. Ved utgangen
av 2010 var applikasjonen lastet ned nærmere 40 000 ganger fra App Store. Samtidig med
lanseringen av iPhone-/iPod Touch-applikasjonen ble Felleskatalogen for Windows Mobile
gratis tilgjengelig for privat markedet.
Felleskatalogens nye nettside
Høsten 2010 startet design og programmering av Felleskatalogens nye nettside. Det ble i
løpet av høsten satt opp en prototype og arbeidet fortsetter utover våren 2011. Som en del
av den nye nettsiden ble det høsten 2010 jobbet med blant annet DRUID-analyse, FESTimplementering, ny nedlastbarweb og nytt søk.
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