
Läkartidningen  ❙ Nr 13  ❙ 2002  ❙ Volym 99 1473

❙ ❙ Handdatorer kan grovt delas in efter
operativsystem (OS). Här dominerar
Palm OS, även om Microsofts PocketPC
snabbt har tagit en allt större mark-
nadsandel. Vissa förståsigpåare menar
att det bara är en tidsfråga innan Micro-
soft skaffar sig ett övertag, men det finns
skäl som talar emot, inte minst att tek-
nikjättar såsom till exempel Sony har
valt att använda Palm OS och inte Pock-
etPC.

Palm OS (http://www.palm.com)
bygger från början på ett registerpro-
gram utvecklat av Apple. Från Apple
kom också den första handdatorn New-
ton (Apple Message Pad) [1]. Palm och
Sony använder Palm OS 4.0. Hand-
spring, som producerar de populära Vi-
sor-handdatorerna, har inte licensierat
OS 4.0 utan använder en äldre version
(3.5.2), vilken man modifierat något.
Palm OS 4.0 kräver mer minne än OS
3.5.2, men är samtidigt en förutsättning
för minimala kompatibilitetsproblem. 

Pocket PC är en vidareutveckling av
Windows CE (http://www.microsoft.
com/mobile/pocketpc). Psion använder
ett eget operativsystem (http://www.
psion.com/), och detsamma gäller för
Nokias telefonhanddator Communica-
tor. Agenda är en Linux OS-baserad hand-
dator (http://www.agendacomputing.
com/). Blackberrys handdatorer finns
vad jag vet bara att köpa i USA och Stor-
britannien (http://www.blackberry.net).

Processorhastigheten är viktig, men
MHz-antalet är inte allena saliggörande.
Operativsystemet och typen av proces-
sor är viktigare än det absoluta MHz-an-
talet. PocketPC-handdatorer har proces-

sorer på över 200 MHz (Intels Strong-
arm-processor), men är inte snabbare än
Palm OS-handdatorer med processorer
på 16 eller 32 MHz (Dragonball-proces-
sor). Detsamma gäller för övrigt även för
stationära datorer där Macintosh-dato-
rerna genomgående har lägre MHz-antal
än PC-datorer, men ofta presterar minst
lika bra. På sikt kan även de så kallade
Crusoe-processorerna från företaget
Transmeta komma att bli vanliga i hand-
datorer.

Minneskapaciteten varierar; Palm
OS-handdatorer har 8–16 MB i minnet
och PocketPC-handdatorer 16–64 MB.
Palms operativsystem är samtidigt be-
tydligt mindre minneskrävande än Pock-
etPC, till exempel kräver The Harriet
Lane Handbook (pediatrik) 1,3 MB lag-
ringsutrymme på en Palm-handdator
och 4,1 MB på en PocketPC-handdator.
Man bör vara medveten om att tilläggs-
minnen (till exempel Flash-minnen) inte
alltid kan användas till alla typer av pro-
gram/data. Tilläggsminnenas använd-
ningsområden är ibland även beroende
av den version av operativsystem (t ex
Palm OS 4.0 jämfört med Palm OS
3.5.2) som man använder.

Den egna datorns operativsystem
PC-användaren har en guldsits – alla 
handdatorfabrikanter har av naturliga
skäl produkter som smärtfritt fungerar
ihop med Windows. Både Palm OS-
handdatorer och PocketPC-handdatorer
synkroniserar fullt ut med PC-datorer.
Med de flesta Palm OS-handdatorer
medföljer idag programvara (Docu-
ments to go) som gör det enkelt att föra
över både Excel- och Word-filer från da-
tor till handdator och vice versa. De som
äger en Palm OS-handdator utan pro-
grammet Documents to go kan överföra
Word-filer via tjänsten AvantGo och ka-

nalen MyDocs-Online (http://www.
avantgo.com).

Macintosh-användare har tidigare
varit begränsade till handdatorer med
Palm OS, eftersom de har haft det svårt
att synkronisera med Psions handdatorer
eller PocketPC-handdatorer. De senare
operativsystemen har krävt ett emule-
ringsprogram för att kunna överföra fi-
ler. Denna höst har dock programmet
PocketMac släppts, vilket ska göra det
möjligt att föra över kalenderanteck-
ningar och kontaktinformation samt in-
stallera program från en Macintosh till
PocketPC-handdatorn. 

Det är svårt att synkronisera handda-
torer med stationära Linux-datorer, men
det går. Enklast är synkroniseringen mel-
lan Linux och Palm med programmet
»Pilot Link Suite«, men även PocketPC-
handdatorer kan synkroniseras med Li-
nux-datorer (www.handheldmed.com).

Slår Filofaxen
De flesta handdatoranvändare använder
inte sin handdator till att programmera,
behandla bilder eller surfa på Internet.
Handdatorn är i stället en kalender, var-
för en jämförelse med papperskalendern
är på sin plats.

Handdatorn slår Filofaxen på fingrar-
na, men inte i alla avseenden. Filofaxen
är billigare och det är lättare att skriva på
papper än direkt på en dataskärm. Det
sista är dock en sanning med modifika-
tion. Genom att till din handdator föra
över ett schema i form av en Excel-fil
(många schemaläggare använder Excel
för att göra bemanningsscheman) slipper
du skriva av schemat. Det tar längre tid
att direkt skriva in uppgifter i handdatorn
än att plita ned dem på en bit papper (i
synnerhet om du envisas med att använ-
da å, ä och ö). Å andra sidan bör inte
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långa textsjok skrivas in direkt i handda-
torn, utan först matas in i den stationära
datorn, och därefter föras över till hand-
datorn i samband med synkroniseringen.

Handdatorn har flera fördelar, varav
den första är sökbarheten. Anta att du
stämt träff med en person vid två tidiga-
re tillfällen och vill veta när. Genom att
skriva in personens namn kan du söka
igenom handdatorn och få upp datum
när du träffat vederbörande, hans/hen-
nes adress och alla anteckningar där
hans/hennes namn förekommer. Fördel
nummer två är den automatiska säker-
hetskopieringen. Skulle du tappa bort
handdatorn finns all information kvar på
din dator, och du kan med ett knapptryck
föra över informationen från den statio-
nära datorn till en ny handdator. 

Du kan dessutom enkelt dela med dig
av din kalender. Denna kan synkronise-
ras med webbsajter som »MyPalm« eller
»MyYahoo« där en medarbetare genom
att tilldelas ditt lösenord när som helst
kan ta del av din kalender och även föra
in nya möten/uppgifter. Genom att an-
vända organisationsprogrammet Mee-
tingmaker kan du synkronisera din ka-
lender med andra handdatoranvändares
(http://www.meetingmaker.com). Mee-
tingmaker torde vara varje bokningsan-
svarig vårdcentralsreceptionists dröm.
Ett alternativ kan vara att synkronisera
din handdator med en kollegas handda-
tor via Internet om du använder pro-
grammet Wesync (http://www.wesync.
com). Den infraröda porten gör det ock-
så möjligt att överföra uppgifter från din
egen handdator till en kollegas. 

Om du i din handdator noterat att du
lovat ringa en patient men inte får tag på
henne/honom just denna dag kan du lätt
flytta din notering till ett nytt datum. För
forskaren som behöver hålla reda på an-
sökningsdatum är »födelsedagsfunktio-
nen« bra. Genom att du på raden för fö-
delsedag i kontaktregistret skrivit in sis-
ta ansökningsdatum kommer handda-
torn (i detta fall Palm V) att påminna dig
fem dagar i förväg, och du kommer inte
undan påminnelsen förrän du klickat på
»OK« och bekräftat att du har läst med-
delandet. Denna påminnelse återkom-
mer därefter årligen tills du själv väljer
att ta bort den. 

Personuppgifter på handdatorn tillåtet
En uppgift i kalendern kan lätt kopplas
(med ett »på låtsas-gem«) till telefon-
nummer, e-postadress och andra adress-
uppgifter för en viss person. Inte ens de
svenska namnsdagarna och helgdagarna
behöver en handdatoranvändare klara
sig utan. De finns att ladda ned gratis via
Camouflages webbsida (http://www.ca
mouflage.org/palm_namn.html).

Den sekretessmedvetna anmärker

kan-
ske att
person-
uppgif-
ter inte
får lagras
hur som
helst på da-
torn. Det är
riktigt. Enligt
en handlägga-
re på datainspek-
tionen faller alla
personuppgifter på 
handdatorn under Personupp-
giftslagen, vilket dock inte innebär att
lagring av personuppgifter på handda-
torn är otillåten. 

Vårdregisterlagen (http://www.da-
tainspektionen.se/bestall_info/bestall_i
nfo.shtml) säger att: »Den som bedriver
vård får utföra automatiserad behand-
ling av personuppgifter i vårdregister«.
Vidare säger lagen att »Per-
sonuppgifter i ett vårdregister får be-
handlas för dokumentation av vården av
patienter eller för sådan administration
som rör patienter och som syftar till att
bereda vård i enskilda fall«. Även fram-
ställning av statistik är tillåten. I korthet
är personuppgifter tillåtna på handdato-
rer som används inom vården. För övrigt
har handdatoranvändaren också möjlig-
heten att, till skillnad från pappersalma-
nacksägaren, skydda uppgifterna på
handdatorn genom att spärra dem för
obehöriga utan tillgång till lösenord.

För att kunna skriva in uppgifter di-
rekt på handdatorn måste man använda
en specialpenna. Pekfingervalsen har sin
motsvarighet i att man med pennspetsen
klickar på ett fingerat tangentbord. Al-
ternativet är att lära sig »graffiti« (gäller
Palm OS). Graffiti är inte svårt, men krä-
ver träning. Varje bokstav förenklas ge-
nom att den måste skrivas utan att penn-
spetsen lyfts från den tryckkänsliga
skärmen. Också de svenska bokstäverna
å, ä och ö går att skriva med graffiti, även
om det lätt blir fel. Ett alternativ är att
helt hoppa över å, ä och ö vid direktin-
skrivning; de flesta inser att »vardavdel-
ning 93« är detsamma som »vårdavdel-
ning 93« (i synnerhet om man skrivit in
det själv). 

PocketPC an-
vänder sig i stället av
ett igenkänningssystem
för användarens handstil. (Liknande
igenkänningssystem finns även för Palm
OS men medföljer inte vid köpet.) Sist
men inte minst, vem bär med sig en pann-
lampa för att kunna läsa sin Filofax på en
mörk buss eller busshållplats? Med hjälp
av den inbyggda handdatorlampan kan
text läsas i såväl ljus som mörker.

En jämförelse med den stationära datorn
Den stationära datorn har inte samma
användningsområden som handdatorn.
Få släpar runt på en stationär dator (un-
dantaget entusiastiska semesterfirare
med datorintresse). Handdatorns styrka
är att den är mobil och startar omedel-
bart. Det senare är inte oviktigt. Vem vill
vänta i två minuter varje gång man ska
skriva in något i sin kalender? Den ome-
delbara starten beror på att handdatorn
inte utnyttjar hårddiskminnet för att ar-
beta, vilket samtidigt innebär att man
aldrig behöver spara sina anteckningar –
de lagras automatiskt. Att handdatorn är
mobil är förstås en förutsättning för att
den ska kunna bäras i skjortfickan eller
rockfickan och att den kan användas på
bussen eller i tunnelbanan när man vill
läsa igenom ett PM eller skumma nyhe-
terna med hjälp av AvantGo (se även
min artikel om Palm-handdatorer).

Användbar inom vården
Som framkommer av flera artiklar i det-
ta nummer av Läkartidningen har hand-
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datorn en framtid inom vården. Här är
några exempel:

Alarmfunktionen (ljud- eller vibra-
tionslarm) gör det möjligt att hålla reda
på tider. (Vem har inte glömt bort en
mottagningspatient eller ett möte?) 

Den inbyggda miniräknaren används
med fördel för att kontrollräkna medi-
cindoser. 

Mikrofonen (vissa modeller) gör det
möjligt att diktera anteckningar. Ett pro-
blem i sammanhanget är dock att ljudfi-
ler tar mycket stor plats i minnet. 

Det finns dessutom en rad specifika
applikationer för vården, många av dem
gratis och andra tillgängliga för under
hundralappen. De flesta av dessa pro-
gram laddas ned via Internet till en sta-
tionär dator, varefter de laddas över till
handdatorn i samband med nästa syn-
kronisering. Detta brukar inte vara svårt
(undantaget för Mac-användare som 
ibland inte kan öppna filer som kompri-
merats med Zip). Webbsajten PDAMD
har tips för den som kört fast (http:
//www.pdamd.com/vertical/tutorials/gu
ides/installsoftware.xml). 

Fyra vanliga applikationer är vård-
kedjeprogram, textböcker, ordlistor och
Fass-program. Ett vårdkedjeprogram är
Handheldmedicines eget Patient Track-
er (för Palm OS och PocketPC),
(http://www.handheldmed.com). Ett an-
nat är Patient Keeper (http://www.pati-
entkeeper.com/). 

Dessa bägge program gör det möjligt
att organisera patientens bakgrund, la-
boratoriedata, mediciner, allergier, rönt-
gensvar etc. Programmen är lösenord-
skyddade för att förhindra obehörig till-
gång till patientdata.

Fass-program populärt
Griffiths 5 Minute Clinical Consult 
(https://secure.handheldmed.com/prod
more.php?PRID=146&VIEW=1) och
Neofax (innehåller medicindoseringar
för nyfödda) (http://www.handheld
med.com/prodmore.php?PRID=93&D
ETAIL=Software) men även »lilla Har-
rison« (http://www.handheldmed.com/
prodmore.php?PRID=14&DETAIL=)
är tre exempel på engelskspråkiga text-
böcker för handdatorn. Däremot finns
idag få, om ens några, svenska textböck-
er/läromedel tillgängliga för direkt över-
föring till handdator (ett undantag är
nyutvecklade ProHospital). 

Den som vill slå upp ord kan installe-
ra Taber’s Cyclopedic Medical Dictio-
nary (https://secure.handheldmed.com/
prodmore.php?PRID=130&VIEW=1)
eller Dorland’s Pocket Medical Dictio-
nary (http://www.skyscape.com/pro-
ducts/products.cgi?id=246) på sin hand-
dator.

Fass-program hamnar högt upp på

listor över populära handdatorprogram
för läkare. Lexidrug (http://www.lexi.
com), ePharmacopeia (http://www.med
scape.com) och ePocrates (http://www.
epocrates.com) är tre program av ameri-
kanskt ursprung. ePocrates recenserades
nyligen i JAMA [2]. 

Kostnaden för att göra en mindre
uppdatering eller justering av innehållet
i dessa program är liten. Redan en månad
efter de första antraxfallen i USA fanns
en uppdatering av ePocrates att ladda
ned till handdatorn. 

Listan över specialprogram kan göras
lång. Johns Hopkins antibiotikaguide
(http://hopkins-abxguide.org/) och Preg
Calc (http://www.thenar.com/pregcalc/)
är exempel på program med tillämpning
inom infektionsmedicin respektive ob-
stetrik. Över huvud taget lämpar sig hand-
datorn för medicinska miniräknare. Till
exempel kan man beräkna det intraoku-
lära trycket, patientens kaloribehov, ett
barns längd- och viktpercentil, risken för
hjärtinfarkt och risken för bröstcancer
(http://www.handheldmed.com/news
more.php?NID=262).

Vid sidan av ovan nämnda applika-
tioner kan handdatorerna även komma
att spela en allt viktigare roll för vår
kommunikation med kollegor, medi-
cinska bibliotek, laboratorier och rönt-
gen. Handdatorer med inbyggd kommu-
nikation används redan idag – för ett ex-
empel se Palms webbsajt om Cedars-
Sinaisjukhuset (http://www.palm.com
/enterprise/studies/study11.html).

Vården inbegriper även patienter (!),
på sjukhus eller i hemmet. Redan idag
kan avancerade funktioner såsom spiro-
metri, saturationsmätning, blodtrycks-
mätning och EKG kopplas till handda-
torn för lagring av data, presentation av
data och i viss mån även tolkning av data
(http://www.qrsdiagnostic.com/NewFi-
les/Home.html). Programmet Diabetes-
manager (för Psion-handdatorer) kan
vara av intresse för diabetiker
(http://www.diabetesmobil.de/infoen.ht
ml). 

Bra vid forskning
Forskning är en process som börjar med
en idé. Den idén dyker upp när man
minst anar det. Med handdatorn i fickan
kan man snabbt skriva ned sin idé, eller
namnet på en person man vill kontakta.
Man slipper gula klisterlappar som för-
svinner!

Steg 2 kan vara att skaffa sig en över-
sikt av området och ladda ned intressan-
ta abstracts i sitt referenshanteringspro-
gram. Att då kunna synkronisera sin
handdator med sitt referensbibliotek kan
vara oerhört värdefullt. Palm går att syn-
kronisera med till exempel Endnote, och
för Psion finns det lovordade program-

met Qcite (http://www.palmaris.com/
qcite.htm). Att ha med sig sitt referens-
bibliotek kan vara till stor hjälp när man
vill diskutera en klinisk fråga på mor-
gonmötet, men medför också att onödig
kopiering av artiklar som man redan har
kan undvikas. 

Artiklar ska läsas (och förstås!). Med
programmet »EBM Calculator« instal-
lerat kan du själv räkna ut eller söka för-
klaringen till evidensbaserade mått, som
oddskvoter och numbers needed to treat
[3] (http://www.cebm.utoronto.ca/palm
/ebmcalc/).

Handdatorn är för övrigt ett utmärkt
sätt att hålla sig ajour med vad som hän-
der inom medicinen. Webbsajten Hand-
heldmedicine tillhandahåller via Avant-
Go abstracts från en rad internationella
tidskrifter, däribland BMJ, The Lancet,
New England Journal of Medicine och
JAMA (http://www.handheldmed.com/
mobilecontent.php). 

Alla handdatorer har »att göra-lis-
tor«. Ibland blir detta sätt att strukturera
sina arbetsuppgifter otympligt och man
behöver en »Project manager«. För
Psion finns bland annat QuickP (http://
pda.tucows.com/epoc/preview/11401.h
tml) och Mentor (http://pda.tucows.
com/epoc/preview/11781.html), för
PocketPC Pocketinformant (http://pda.
tucows.com/pocket/preview/152569.ht
ml) och för Palm bland annat WeSync
(http://www.wesync.com).

Inför kongresser
Väl ute på fältet kan handdatorn vara
värdefull. Jag har själv skrivit in rådata
till forskningen direkt i Excel-ark i min
Palm för att sedan synkronisera arken
med motsvarande Excel-dokument på
min stationära dator. Därefter kan data
importeras till ett statistikprogram, som
till exempel SPSS. Jag rekommenderar
att man genomför sin dataanalys på en
vanlig dator. En fördel med direktinmat-
ning av data i handdatorn är att risken för
avskrivningsfel minskar, liksom risken
att papper försvinner. En nackdel är att
skärmen är relativt liten, vilket gör att
man ofta tvingas bläddra i större doku-
ment. Ett alternativ till datainmatning
för hand i handdatorn är att till exempel
koppla en spirometer direkt till handda-
torn. 

För ett exempel på handdatorer inom
forskning se även Children’s Hospital i
Richmond, som bedriver forskning kring
neuromuskulära sjukdomar (http://
www.microsoft.com/mobile/enterpri
se/casestudies/cs-childrenshosp.asp). 

Resultat brukar presenteras på kon-
gresser. Jag har tidigare kopierat över
viss information från kongresshemsidor
till min handdator inför resan, men nu
finns en lösning. Med hjälp av program-
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met MetaGuide (http://www.metaworks.
com/products/metaguide.html) skulle
fler kongressarrangörer kunna låta hand-
datorägare enkelt ladda ned all nödvän-
dig information från en webbsajt direkt
till handdatorn innan man åker på kon-
gress (karta över kongressområdet, tider
för föreläsningar, kort information om
sponsorer, deltagarlistor etc).

Handdatorer med stor minneskapaci-
tet kan även lagra powerpoint-presenta-
tioner.

Framtiden
När får vi se det första svenska lands-
tinget som köper in handdatorer till sina
läkare? När får vi se läkemedelsbolag i
Sverige sponsra läkare med »skräddar-
sydda« handdatorer? I USA sponsras re-
dan idag handdatorer av bland annat pro-
gramtillverkare. 

Ett läkemedelsbolag med inriktning
mot till exempel gastroenterologi (eller
kardiologi) skulle för ett par tusen kro-
nor få en programmerare att lägga in ett
helt års aktuella kongresser med sista da-
tum för abstracts, anmälan, kongresser-
nas webbsajtadresser med mera i en fil
som lätt kunde laddas ned från Internet
och via datorn till handdatorn! Ett enkelt
sätt för aktuellt läkemedelsbolag att på-
minna läkaren om hans eller hennes me-
cenat vore att lägga in en »Gott nytt år«-
hälsning från samma företag. Kanske är
även bearbetning av litteratur till
elektronisk form en framtida nisch för
läkemedelsbolag som vill hålla sig fram-
me, och på ett billigt sätt distribuera ma-
nualer inom specialområden såsom al-
lergi och astma, urologi etc.

Sverige håller sig väl framme inom
Internet och data. Det är därför snarast
överraskande att inte fler medicinska ap-
plikationer för handdatorer finns till-
gängliga på svenska språket eller ut-
vecklas i Sverige. 

Ett sätt att relativt billigt skapa egna
program för handdatorn är att gå vidare
med sin idé till ett universitet eller en
högskola. Jag har själv efter att ha koor-
dinerat utvecklingen av webbsajten 
»Crohn’s Disease Activity Index« [4]
kontaktats av ADB-studenter som und-
rat om jag har haft någon programidé
som jag har velat få utvecklad. Man ska
dock inte underskatta det arbete som
krävs för att genomföra dylika utveck-
lingsprojekt [5]. 

Svenska medicinböcker bör göras
tillgängliga för handdatorer, i synnerhet
böcker med inriktning mot akut hand-
läggning där vederbörande läkare
kanske inte hinner springa till bibliote-
ket, Medline, PM-pärmen eller den egna
bokhyllan. Jag skulle till exempel gärna
se en bearbetning av Akut Pediatrik [6]
för nedladdning till handdatorn. I väntan

på det laddar jag över klinikens PM i
handdatorn. 

*

Denna artikel är ingen köpguide. För den
som är intresserad av att köpa en hand-
dator rekommenderas Zdnets (http://
www.zdnet.com/special/filters/sc/pda/r
eviews/) eller Brighthands (http://www.
brighthand.com/html/reviews.html) över-
siktsartiklar. 

Författaren har inte testkört alla ovan
nämnda program.
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Nyttiga webbsajter för medicinska handdatoranvändare

Webbsajt Användning
http://www.handheldmed.com Handheldmedicine är den självklara 
http://www.pdamd.com tummelplatsen för handdatoranvända-

re inom vården, men även PDAMD har
bra artiklar och tips. 

http://www.skyscape.com/index/ K2 consultants säljer The Harriet Lane 
handbook och en rad andra titlar. 

http://www.mdeverywhere.com/ Mdeverywhere erbjuder lösningar för 
medicinska handdatorer. 

http://epocrates.com Epocrates är ett amerikanskt program 
som motsvarar svenska Fass. 

http://www.healthypalmpilot.com/ Healthy Palm Pilot tillhandahåller en 
http://www.isilo.com/ rad program och textböcker, vilka 

ibland kräver den så kallade isilo rea-
der för att läsas. 

http://medicalpocketpc.com/ Medical Pocket PC har artiklar om 
http://www.developerone.com/pocketpc/ PocketPC inom medicin samt länkar 

till nyttiga webbsajter för PocketPC-
användare. DeveloperOne listar pro-
gram för PocketPC-användare.

http://www.handango.com Många program finns att ladda ned 
från Handango, däribland över 200 
program inom vetenskap och mate-
matik. (Handango var tidigare Palm-
central men man erbjuder nu program 
även för PocketPC.) 

http://freewarepalm.net/medical/medical.shtml Freewarepalm listar gratisprogram 
med medicinsk tillämpning (för Palm).

http://www.ruralnet.ab.ca/medinfo/handheld/ Ruralnet tillhandahåller en lista över 
software/medical.htm försäljare av medicinska handdator-

program, samt länkar till textböcker.

http://www.handheldmed.com/avantgo/ En översikt av tillgängliga Fass-pro-
newsmore.php?NID=307 gram.

http://pbrain.hypermart.net/ Peripheral brain är en webbsajt för lä-
kare med Palm.


