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Felleskatalogen over farmasøytiske preparater (human) – papirkatalogens
fremtid
Felleskatalogen AS vurderer nå papirkatalogens fremtid med en mulig avvikling om 3-5 år. I den
forbindelse ønsker vi tilbakemeldinger fra forvaltningen på legemiddelområdet samt fra foreninger
og utdanningsinstitusjoner for helsepersonell.
Humankatalogen ble første gang utgitt i 1958. I årene 1958-2010 ble katalogen sendt ut til alle leger,
farmasøyter, tannleger og veterinærer. Fra 2011-katalogen ble det innført aktiv forhåndsbestilling,
hvilket ga en markant reduksjon i opplaget. Opplaget er likevel betydelig i 2015, med 22 000
kataloger til institusjoner og 7000 kataloger til enkeltindivider.

Hvorfor vurderer vi å avvikle papirkatalogen?
•

•

•

Informasjonsmengden er blitt for stor. Papirkatalogen kan bevares i sin nåværende form i
kun noen få år til. Det er to mulige alternativer dersom vi skal fortsette å utgi
papirkatalogen; gå over til et betydelig større format (jf. FASS i Sverige) eller utgi flere bind.
Fra et brukerperspektiv må begge alternativer anses som mindre egnet.
Det skjer en omfattende og kontinuerlig oppdatering av legemiddelinformasjonen.
Informasjonen i papirkatalogen er allerede utdatert ved tidspunkt for utsendelse, hvilket kan
utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko for pasienten.
Viktig informasjon og nyttige verktøy som varsler fra Legemiddelverket og
interaksjonsanalysen er ikke tilgjengelig i papirkatalogen, og fravær av informasjon/verktøy
kan utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko for pasienten.

Legemiddelinformasjonen er elektronisk tilgjengelig både via www.felleskatalogen.no,
Felleskatalogens offline applikasjoner til iOS og Android (applikasjon for Windows er under utvikling),
og via Felleskatalogens nedlastbare web. Offline applikasjonene samt nedlastbar web fungerer som
back up-løsninger ved å sikre tilgang til legemiddelinformasjonen, selv ved nettproblemer.

Hvilket forhold har helsepersonell til papirkatalogen?
Basert på brukerundersøkelser fra 20141:
•
•

22% bruker papirkatalogen daglig, 35% ukentlig, 33% sjeldnere og 10% aldri.
18% svarer at papirkatalogen kan avvikles nå, 25% innen 1-3 år, 23% innen 4-6 år og 34%
svarer at papirkatalogen aldri bør avvikles.

•

De som svarer at papirkatalogen aldri bør avvikles begrunner dette med back up mht.
strøm/nettilgang og vane/foretrekker/liker bedre.
Alle begrunnelser (421 stk.) kan fås tilsendt på forespørsel.

Basert på brukerundersøkelse 20152:
•
•
•
•

14% bruker papirkatalogen daglig, 32% ukentlig, 40% sjeldnere og 14% aldri.
30% svarer at det ikke er viktig å fortsatt ha papirkatalogen tilgjengelig, 27% svarer litt viktig,
23% ganske viktig og 19% svært viktig.
58% svarer at bedre tilgang til PCer, lesebrett og smarttelefoner vil gjøre papirkatalogen
overflødig.
85% svarer at det er tillatt å bruke privat smarttelefon/lesebrett på arbeidsplassen.

Kommentarer til brukerundersøkelsene:
•

•

Bias: Deltagerne i undersøkelsene ble begge ganger kontaktet via Cegedim. Svært mange av
de registrerte brukerne i Cegedims epostdatabase er rekruttert gjennom aktiv bestilling av
papirkatalogen de siste 5 årene. Det er derfor forventet en viss skjevhet i undersøkelsene i
forhold til positivitet mht. papirkatalogen.
Alder: Ikke uventet er det er en klar sammenheng mellom økende alder og bruk av
papirkatalogen.

1Brukerundersøkelse
2Brukerundersøkelse

leger (allmennpraksis, sykehus og øvrig spesialisthelsetjeneste). 1499 svar.
leger (786 stk.) og sykepleiere (69 stk.) ved sykehus/sykehjem.

Hva skjer videre?
Basert på tilbakemeldinger fra våre interessenter og de gjennomførte brukerundersøkelser, vil vi i
løpet av høsten vurdere å lage en tidsplan for avvikling av papirkatalogen.
Vi håper dere kan gi oss argumenter for/mot avvikling, hva dere ser som fornuftig tidslinje for en
eventuell avvikling, og også innspill mht. andre tiltak dere mener Felleskatalogen bør iverksette i
tiden før/etter en eventuell avvikling. Tilbakemeldinger sendes undertegnede på epost bj@lmi.no
innen 1.7.2015.
Ta kontakt dersom dere ønsker å få tilsendt de nevnte brukerundersøkelser i sin helhet (eventuelt de
nevnte begrunnelser som ble gitt for å aldri avvikle papirkatalogen).
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