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Felleskatalogen 2011
Opplaget av Felleskatalogen 2011 var 45 000 kataloger. Av disse ble 39 000 sendt ut i
hovedutsendelsen i mars 2011. 2011-katalogen bestod av 2880 sider, hvorav preparatdelen
utgjorde 2260 sider. Reduksjon i totalt antall sider skyldes at spesialkapitlene Graviditet og
Amming og Interaksjonskapitelet ikke lenger er med i den trykte katalogen.
Redaksjonelt arbeid i 2011
I 2011 publiserte redaksjonen 132 nye Felleskatalogtekster (human og veterinær) på nett og
fulgte opp 1223 oppdateringer av allerede eksisterende
Felleskatalogtekster/Veterinærkatalogtekster.
Statistikk Felleskatalogens web
Gjennomsnittlig antall unike brukere pr. måned i 2011 var ca. 108 000. Gjennomsnittlig
antall sidevisninger pr. unike bruker pr. måned i 2011 var ca. 65 sider.
Ny web
Desember 2011 lanserte Felleskatalogen ny nettside med ny nedlastbarweb. Det er lagt ned
et betydelig arbeid mht. søkeoptimalisering og det forventes at dette arbeidet vil gi økt
rangering i Google og økt trafikk på nettsiden i 2012. Nettsiden er også optimalisert i
forhold til universell utforming i samarbeid med MediaLT. Universell utforming av nettsiden
sikrer at flest mulig mennesker i så stor utstrekning som mulig, kan benytte nettsiden.
Nettsiden kan nå lett brukes både med og uten hjelpeverktøy. Svaksynte og blinde kan
navigere menyer, overskrifter, avsnitt, tabeller og søkefunksjoner på nettsiden ved hjelp av
en skjermleser.
På ny nettside er det nå mulig å søke på substanser, og det gis forslag til preparatnavn og
substanser i en prediktiv liste. Nytt er også pakningsvedlegg for veterinærpreparater, SPClink direkte til www.legemiddelverket.no, informasjoon om parallellimport, informasjon om
hvilke legemidler som kan forskrives av optiker eller jordmor/helsesøster, markering av
preparater som står på bivirkningsovervåkningslisten, DRUID-analyse (interaksjonssøk) og
angivelse av refusjon på pakningsnivå.
Graviditet og amming
Med ny nettside forsvant også Felleskatalogens spesialkapittel ’Graviditet og amming’.
I 2012 vil dette kapitlet erstattes av kapitlene ’Graviditet og legemidler’ og ’Amming og
legemidler’ fra Norsk Legemiddelhåndbok.
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Interaksjoner
Felleskatalogens eget kapittel for interaksjoner ble i forbindelse med ny web erstatet med
interaksjonsdatabasen ’Druid-analyse’. Databasen hentes fra www.interaksjoner.no i
samarbeid med Emetra AS.
Smarttelefoner
Februar 2011 lanserte Sunnsoft en Android-applikasjon tilsvarende Felleskatalogens iPhoneapplikasjon. Android-applikasjonen eies av Sunnsoft, men Felleskatalogen leier
applikasjonen slik at den er gratis for allmenheten. Desember 2011 ble versjon 1.0 av
iphone-applikasjonen og Android-applikasjonen erstattet av versjon 1.1. Ny versjon
inneholder nødvendige endringer for databaseoppdatering, visuelle forbedringer og
endringer av avsnittet Pakninger, priser og refusjon .
Versjon 1.0 av iPhone-applikasjonen ble lastet ned totalt 91704 ganger og 19927 ganger for
versjon 1.0 av Android-applikasjonen.
Nye samarbeidspartnere
I 2011 innledet vi samarbeid med følgende aktører:
Helsedirektoratet: Publisering av pakningsvedlegg på www.helsenorge.no. Portalen ble
lansert 15. juni 2011.
Antidoping Norge: Markering av Felleskatalogtekstene med infomasjon om doping og bygge
opp dopingsøk for www.antidoping.no. Arbeidet med dette sluttføres i begynnelsen av 2012.
Boots Norge, Apokjeden og Apoteket Norge: Bruk av foto fra Felleskatalogen i forbindelse
med ordinasjonskort som følger med multidoserullene.
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