Årsrapport 2014
Felleskatalogen 2014 og Veterinærkatalogen 2014/2015
Opplaget av Felleskatalogen 2014 er 31 000 kataloger. Av disse ble 30 000 sendt ut i
hovedutsendelsen i mars 2014. 2014-katalogen består av 3312 sider, hvorav

preparatdelen utgjør 2825 sider. Stikkord- og substansregister samt Apotek- og
Firmaregister er ikke inkludert i 2014-katalogen, da katalogen i sitt nåværende format
nådde maksimalt antall sider.

Opplaget av Veterinærkatalogen 2014/2015 er 4500 kataloger. 2014/2015-katalogen
består av 824 sider, hvorav preparatdelen utgjør 359 sider.

Statistikk Felleskatalogens nettside
Gjennomsnittlig antall unike brukere pr. måned i 2014: 342.248. Gjennomsnittlig
antall besøk pr. måned i 2014: 975.150. Besøk fra smarttelefon/lesebrett utgjorde
27,4% av totalen. Gjennomsnittlig antall sidevisninger pr. besøk i 2014: 3,2 sider.

Totalt antall sidevisninger i 2014: 37,7 millioner. Statistikken er hentet fra Google
Analytics.

Nedlastinger av applikasjoner til smarttelefoner og lesebrett
Totalt antall nedlastinger av de ulike versjonene av FK-appen pr. 31.12.2014:
>220.000 nedlastinger fra App Store og >90 000 nedlastinger fra Google Play.

Felleskatalogtekstene/Veterinærtekstene
I 2014 publiserte redaksjonen 148 nye Felleskatalogtekster (human og veterinær) på
nett og fulgte opp 1377 allerede eksisterende tekster mht. oppdateringer.

Doseringsprosjektet: Doseringsprosjektet som ble startet i 2012, fortsatte videre i
hele
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Reseptfri bruk: På oppfordring fra Legemiddelverket har vi tydeliggjort reseptfri

indikasjon som et eget avsnitt under Indikasjoner. Reseptfrie pakninger er skilt ut
under et nytt avsnitt; Pakninger uten resept.

Link til nye spesialkapitler Graviditet og Legemidler, Amming og Legemidler: Arbeidet
med å linke Felleskatalogtekstene til aktuell informasjon i nevnte kapitler startet
høsten 2014 og fortsetter våren 2015.

Endret format for trykt katalog: Felleskatalogen 2014 nådde sitt maksimale antall
sider, og som forberedelse til 2015-katalogen endret vi formatet for fremtidige trykte
kataloger. Følgelig måtte samtlige tabeller tilpasses ny satsbredde i løpet av året.

Pasientinformasjon
Pakningsvedlegg: Ca. 2500 pakningsvedlegg ble importert inn i databasen (både nye
og oppdaterte) i løpet av året. Høsten 2014 var vi klare med en ny import av

pakningsvedlegg fra Word (docx) til XML. Den nye importen vil gi bedre strukturerte
dokumenter, og er blant annet viktig for Felleskatalogens applikasjon for pasienter.
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Nyttig om medisiner: Våren 2014 publiserte vi på nettsiden generell informasjon om

bruk og håndtering av legemidler, slik som Medisiner og bilkjøring, Medisiner og sol
og Medisinvettregler. Informasjonen er skrevet av Felleskatalogens farmasøyter.

Medisinsk ordbok: Redaksjonen har utarbeidet en ordbok med korte medisinske
ordforklaringer. Arbeidet er delvis basert på tilsvarende ordbok på www.fass.se.
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pakningsvedleggene. Ordboken er et viktig tiltak for å gi pasientene økt innsikt i

legemiddelinformasjonen. Arbeidet med å få på plass flere ordforklaringer fortsetter i
2015.

Informasjon fra legemiddelfirmaene
Filmer som viser administrering av legemidler: Våren 2014 åpnet Legemiddelverket for
publisering av veiledninger for teknisk administrering av legemidler. Høsten 2014

publiserte vi på nettsiden de første filmene og brosjyrene fra legemiddelfirmaene.
Veiledningene kvalitetssikres av Felleskatalogens redaksjon før publisering på nettet.
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Spesialkapitler
Forgiftningskapitlet i Veterinærkatalogen: Kapitlet ble fullstendig omarbeidet og følger
nå samme struktur som Giftinformasjonens kapittel for humane forgiftninger.

Graviditet og legemidler, Amming og legemidler fra Norsk legemiddelhåndbok: Norsk

legemiddelhåndboks kapitler om Graviditet og legemidler og Amming og legemidler
ble publisert på Fellekatalogens nettside høsten 2014. I kapitlet Graviditet og
legemidler, gis det veiledning om bruk av legemidler under svangerskap, særlig med

tanke på hva som kan være skadelig for fosteret og avveiningen mot hensynet til den
gravides behov for behandling. I kapitlet Amming og legemidler, gis det informasjon

om bruk av legemidler ved amming, særlig med tanke på hvilke legemidler som kan gi
bivirkninger hos brysternærte barn, i hvilken grad virkestoffet passerer over i

morsmelk, samt om legemidlet kan påvirke melkeproduksjonen. Begge kapitlene er
publisert med tillatelse fra NLH.

Interaksjoner fra FEST
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Legemiddelverkets FEST-database. FEST-databasen gir mer informasjon knyttet til

hver enkelt interaksjon, blant annet informasjon om interaksjonsmekanismen,
dosetilpasning og mulige legemiddelalternativer. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2014.

Applikasjoner til smarttelefoner og lesebrett
Felleskatalogen: Versjon 3.0 av iOS- og Android-appen ble tilgjengelig i 2014. Nytt i
3.0-versjonen er interaksjonsanalysen, strekkodeskanner og varsling om nytt innhold.
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Min Felleskatalog: Våren 2014 ble det besluttet at Felleskatalogen skulle utvikle en

applikasjon for pasienter. I første omgang lager vi en iOS-app ved bruk av PhoneGap
(hybrid-teknologi) og Sencha Touch. Teknologien er foreløpig under utprøving.
Utviklingen av ‘Min Felleskatalog’ kom godt i gang i 2014, og arbeidet sluttføres
høsten 2015.

Diffing-prosjektet/inkrementell oppdatering
Felleskatalogen startet i 2014 arbeidet med inkrementell oppdatering, hvilket
innebærer at man oppdaterer kun den informasjonen som er endret siden siste
oppdatering. Vi tror dette vil være fremtiden for apper til smarttelefoner/lesebrett, da

dette innebærer at små datapakker med oppdatert informasjon kan lastes inn i
bakgrunnen, uten at brukeren selv trenger å være klar over det. På denne måten vil
skillet mellom offline/online viskes ut. Diffing-prosjektet har vært en nødvendig
forløper
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(revisjonsnummer) og splitting av oppdatert innhold i vår database. Prosjektet
fortsetter i 2015.

Brukerundersøkelsen
Februar 2014 gjennomførte vi en brukerundersøkelse for leger. Vi fikk 1500 svar, med

overvekt fra sykehusleger (57%). Svarene ga nyttig informasjon om bruken av de ulike
plattformene. 57,4% svarer at de benytter papirkatalogen daglig/ukentlig, 42,3% iOS-

/Android-appen daglig/ukentlig og 60,4% nettsiden daglig/ukentlig. Når det gjelder
tilfredshets med Felleskatalogen svarer 87,78% at de er helt enig (karakteren 5 og 6 på
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Ny strategi 2015-2018
Styret utarbeidet høsten 2014 en ny strategi for 2015-2018. Følgende hovedmål er
definert:

• Vi skal være en non profit-organisasjon med høy tillit hos alle målgrupper.
• Vi skal bidra til riktig legemiddelbruk gjennom tilpasset legemiddelinformasjon.
• Vi skal være tilgjengelig på foretrukne plattformer hos alle målgrupper.
• Vi skal jobbe for å omfatte alle preparater på det norske markedet.
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