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Online  eller  Offline? 

Gratis? 
Teknologivalg? 

Operativ- system? 



 
Operativsystem? 
•  iOS 
•  Android 
•  Windows 
 
Offline eller online? 
•  Offline – innhold ligger lagret i appen 
•  Online – innhold hentes fra Internett 

Webapp eller App? 
•  Webapp - applikasjon som bruker en nettleser. Men brukes også for å 

beskrive at nettsiden er tilpasset smarttelefoner og lesebrett.  
•  App - applikasjon som kan lastes ned fra f.eks. App Store, Google 

Play eller Windows Store. 
 - Native 
 - Hybrid 

 
Innholdsoppdatering? 
•  Replacement – full erstatning av alt innhold. 
•  Inkrementell – kun erstatning av innhold som har endret seg siden 

sist. 

 





1 million besøk på 
nettsiden pr. måned, 
30% av trafikken via 
smarttelefon/lesebrett 





Versjon 1.0 iPhone lansert 2010  
(Android 2011 og iPad 2012) 
 
•  Felleskatalogtekster 
•  Apotek 
•  Foto av kapsler/tabletter 
•  Min FK 
 
Versjon 2.0 lansert i 2013 
 
•  Varsler fra Legemiddelverket 
•  Veterinærmedisin 
•  ATC-søk 
•  Giftinformasjonens forgiftningskapittel 
•  Notater 
•  iPad og iPhone slått sammen til felles app 
 



 
Versjon 3.0 lansert oktober 2014 
 
•  Interaksjonsanalyse basert på                                                       

FEST fra Statens legemiddelverk 
•  Strekkodeskanner 
•  Varsling om nytt innhold 

Antall nedlastinger 
>220 000 for iOS 
>90 000 for Android 
 



 

Min Felleskatalog 	  
•  Medisinsøk eller skanning av strekkode 

på medisinpakning m/treff på 
preparatoppslag (pakningsvedlegg, foto, 
priser og refusjon, byttegruppe) 

•  Medisinlister (for én eller flere personer), 
historikk, send medisinliste på epost, 
dosering m/varsling, medisinsjekk for 
generiske preparater og interaksjons-
sjekk (reseptfrie medisiner) 

•  I dag (oversikt over medisiner som skal 
tas i løpet av dagen) 

•  Apotek (m/finn nærmeste apotek) 
•  Kontakter 

 



 

Min Felleskatalog 

	  
•  Inkrementell oppdatering - Muliggjør 

daglig oppdatering av appen, uten at 
brukeren trenger å tenke på det. Kun 
innholdsendringer fra dag til dag 
oppdateres. 

•  Import av pakningsvedlegg fra Word til 
ren XML.  

Lanseres 2015. 
 



•  Webapp 
•  Online 
•  Komplett innhold 
 

•  Native-app 
•  iOS/Android 
•  Offline 
•  Replacement 

•  Hybrid-app 
•  iOS/Android/ 

Windows 
•  Offline 
•  Inkrementell eller 

replacement? 



Windows 8 – Windows Phone 



•  Webapp 
•  Online 
•  Kun preparatinfo 
 

•  Native-app 
•  iOS/Android 
•  Offline 
•  Replacement 
•  Preparatinfo 

•  Webapp 
•  Online 
•  Kun preparatinfo 
•  Gratis for leger 

(logg inn) 
 



Farmasøyten som prosjektleder 
 
 
Spesifisere 
•  Innhold (tilbakemeldinger, kontakt med helsepersonell) 
•  Funksjonalitet 
•  Design 

Testing 
•  Innholdstesting (kjenner informasjonen godt, spesialtilfeller) 
•  Funksjonstesting 
 
 
 
 



Lyst til å være med å teste?  
 

Følg oss på  
 

https://www.facebook.com/felleskatalogen 
 
 
 

TAKK FOR MEG! 
 


