
❙ ❙ I takt med att antalet handdatorer
ökar, ökar även utbudet av program och
funktioner med medicinsk inriktning för
handdatorer. Jag har sedan två år tillba-
ka använt en Palm V (2 MB minne). Det
är med dagens mått en relativt långsam
handdator med begränsad minneskapa-
citet. En majoritet av sålda handdatorer
både i Sverige och i utlandet baseras på
operativsystemet Palm. På grund av 
Palm-dominansen på marknaden är anta-
let applikationer betydligt fler för Palm
OS-handdatorer än för PocketPC-hand-
datorer (se även artikeln »Handdatorn –
sparat läkarminne i miniformat«). 

I baspaketet som medföljer Palm V
ingår adressbok, almanacka, en att-göra-
lista och möjligheter att synkronisera sin
e-post. Baspaketet installeras på både
din stationära dator och din handdator.
Synkronisering av baspaketet sker sedan
med ett tryck på handdatorns synkroni-
seringsknapp – detta går på ett par minu-
ter. Palms programvara (Palm Desktop
Software) kan laddas ned från
http://www.palm.com och är gratis även
för den som inte äger en handdator. Re-
dan idag finns extra programvara (t ex
Meeting Maker), vilken möjliggör för en
sekreterare eller chef (eller någon av de
övriga läkarna) att se efter när alla parter
som har Meeting Maker har möjlighet
att boka in ett möte (http://www.mee-
tingmaker.com). 

Mötet kan sedan bokas och förs in på
varje enskild användares handdator när
denne synkroniserar nästa gång. Detta
gör också att en sekreterare mycket en-
kelt kan se vad varje enskild läkare ägnar
sig åt, och uppdatering av papperssche-
man behövs ej längre. På sikt kommer
möjligheterna för en schemaläggare att
direkt föra över ett schema till alla läka-
res handdator sannolikt att vara av stort
värde. Almanackan i Palm kan även syn-

kroniseras med de flesta andra alma-
nacks- och kontaktregisterprogram på
marknaden, däribland Microsofts Entou-
rage/Outlook i senaste Office-paketet.

De allra flesta användare av handda-
torer nöjer sig med att använda baspake-
tet, men det finns mycket mer att tillgå. 

Texter från Internet
Jag använder tjänsten AvantGo dagli-
gen, framför allt på bussen. AvantGo är
en Internetbaserad tjänst som tillhanda-
håller så kallade kanaler. En kanal är en
nyhetstjänst som förmedlar korta texter
från Internet via den stationära datorn till
handdatorn. På AvantGos hemsida finns
kanaler för ett stort antal intresseområ-
den (http://www.avantgo.com). Genom
att man registrerar sig på AvantGo lad-
das först AvantGos programvara ned till
den stationära datorn, varefter den syn-
kroniseras över till handdatorn. Bland de
medicinska kanalerna har jag prenume-
rerat (kostnadsfritt) på abstracts från tid-
skriften Pediatrics. Pediatrics abstracts
synkroniseras nu med automatik till min
handdator första dagen de finns tillgäng-
liga på Internet. 

Kanalen Handheldmedicine är ett
måste för läkare med handdatorer
(http://www.handheldmed.com). Här ges
mycket användbara tips på programvaror
för handdatorer, både Palm OS-baserade
och PocketPC-baserade. Användare av
handdatorer delar i krönikeform med sig
av tips (nyttoprogram m m), och här finns
diskussionsforum och recensioner. Här
levereras även ett fåtal nyheter av allmän
karaktär, till exempel virusvarningar. Ob-
servera att synkronisering med AvantGo
kräver samtidig Internetuppkoppling.

Motsvarighet till Fass
ePocrates är en komprimerad version av
den amerikanska motsvarigheten till
Fass och ett av få nyttoprogram som jag
använt mig av regelbundet (http://www.
epocrates.com). 

Programmet är relativt stort (ca 0,9
MB) men innehåller en mycket stor

mängd farmaceutiska data. Listningen
av farmaka kan göras enligt bokstavs-
ordning eller enligt grupptillhörighet 
(t ex »Endocrine/metabolism«, »Urolo-
gy« och »Allergy/Cold/ENT«). Det går
till exempel att klicka sig fram från
»Gastrointestinal«, via »Inflammatory
bowel disease« till separata farmaka,
vilka till vänster i bildfönstret benämns
efter handelsnamn och till höger efter
generikatillhörighet. 

ePocrates innehåller en kort mono-
grafi om varje preparat (indikation, do-
sering, tidsintervall, pediatrisk dosering,
biverkningar/kontraindikationer, inter-
aktioner samt en mycket kortfattad in-
formation om graviditet, amning, meta-
bolism och exkretion). Särskilt värdefull
torde ePocrates vara för den som ämnar
jobba utomlands, för den som saknar
möjlighet att släpa med sig tung litteratur
eller för den som behandlar patienter
med många mediciner. Jag är oerhört im-
ponerad av möjligheterna som finns att
undersöka interaktioner mellan farmaka.

Textböcker och nyttoprogram
Det finns många engelskspråkiga text-
böcker för Palm. För egen del har jag
inte använt någon av dem på grund av
min egen handdators begränsade minnes-
kapacitet. Däremot har jag enkelt fört
över flera av klinikens PM till handda-
torn. Jag har även skrivit in egna »klinis-
ka frågor och svar« i ett vanligt Word-
dokument, som sedan förts över till hand-
datorn. Det ger möjlighet att på lediga
stunder »förhöra sig själv« på till exem-
pel intoxikationer eller ITP (idiopatisk
trombocytoper purpura). 

Möjligheten att föra över dokument
har även varit värdefull i forskningssam-
manhang. Jag är studiekoordinator för
den så kallade Dits-studien (diet och in-
flammatorisk tarmsjukdom) – en multi-
centerstudie där cirka 30 sjukhus deltar.
När studiecentra ringer mitt i en mottag-
ning och undrar över inklusions- och ex-
klusionskriterier känns det bra att kunna
hala upp handdatorn och ögonblickligen
ge svar. 

För en blivande barnläkare är barndo-
sering av mediciner en återkommande
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Vanlig handdator med bra 
funktioner för vårdpersonal
Det finns både fördelar och nackdelar med de flesta handdatorer.
Palm V har ett stort programutbud och många funktioner. Minneska-
paciteten är dock inte den bästa. De flesta användare nöjer sig med
att nyttja baspaketet som medföljer handdatorn, där bland annat
adressbok och almanacka ingår, men det finns mer att tillgå. Här ges
en genomgång av den relativt vanliga handdatorn Palm V.
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frågeställning. Här tycker jag Fass över-
träffar alla handdatorprogram, men al-
ternativ finns. DoseCalc beräknar läke-
medelsdos utifrån barnets kroppsvikt
(http://users.erols.com/joadler/software.
htm). Ett alternativ är KidDoser (http://
pbrain.hypermart.net/files/kiddoser.zip).
För akutsituationen finns PICU (Pedi-
atric Intensive Care Unit), som är ett pro-
gram som riktar sig till läkare vid barn-
intensivvårdsavdelningar (http://pages.
sprint.ca/Spiros/general3.html). PICU
hjälper innehavaren att beräkna dosering
av ett antal pediatriska akutmediciner. 

Andra nyttoprogram är Stat Growth
Charts, som bedömer barns tillväxt (per-
centiluppskattning) (http://statcode.hy
permart.net/growthcharts.htm) och de
två medicinska statistikprogrammen
MedCalc (http://netxperience.org/med
calc/index2.html) och Medmath (http://
mail.med.upenn.edu/~pcheng/medmath
/index.html).

Stort programurval
Palm V är snygg och enkel att hantera.
Den är mycket tunn, vilket inte är ovik-
tigt. En Filofax-tjock handdator är svår
att bära i bröstfickan på skjortan. Skärm-
upplösningen är otillfredsställande och
minnet i underkant (2 MB för denna mo-
dell). Ändock överväger fördelarna. Den
har tappats i golvet och hanterats ovar-
samt av en treåring, men fungerar ändå!
Systemet har aldrig hängt sig, med un-
dantag för när jag skulle ladda ned e-post
via mobiltelefonen. 

Initialt kan det vara svårt att skriva
enligt den så kallade graffitimodellen,
som snarare är en form av stenografi,
men man lär sig snart. Fortfarande hän-
der det dock att m blir n och o blir c. Siff-
ror blir dock nästan aldrig fel.

Programurvalet är enormt. Den ome-
delbara tillgängligheten (handdatorn
startar på mindre än en sekund!) gör
många av funktionerna extra värdefulla
i en akutsituation när även överförda PM
kan vara till glädje. En avancerad sök-
funktion gör det möjligt att hitta adres-
ser, möten och anteckningar både framåt
och bakåt i tiden. Kalendern omfattar
flera år (jag planerade nyligen in euro-
peiska gastroenterologiveckan i Malmö
i oktober år 2005) och säkerhetskopieras
på den egna datorn i samband med varje
synkronisering. 

Möjligheten att genom ett knapp-
tryck (synkroniseringen) få uppdaterade
medicinska nyheter att läsa när det pas-
sar (vid busshållplatsen eller på toaletten
inför ett patientbesök!) och inte nödvän-
digtvis framför en stationär dator med
Internetuppkoppling är mycket värt. En
handdator ersätter inte den kunskapsbas
som finns på Internet, men kan väl tjäna
som ett komplement.
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Medicin och samhälle

❙ ❙ Marknaden av handdatorer har när-
mast exploderat under de senaste åren,
och ett flertal företag erbjuder en uppsjö
av modeller. Jag själv använder en Psion
Series 5, och man kan fråga sig varför.
Denna handdator är nämligen ett vidun-
der som mäter 17x9x2 cm och som dess-
utom är tyngre än sina utmanare. Utifrån
min bedömning är dock inte vikten, måt-
ten, antalet MB i minnet eller processor
den avgörande faktorn när man ska väl-
ja en handdator, utan i stället bör man
utgå från sina egna behov. Var, när och
till vad ämnar du använda din handda-
tor? Vill man »enbart« ha en elektronisk
almanacka med adressregister och kun-
na överföra e-post samt Word-doku-
ment, skall man absolut inte välja en
Psion Series 5. För den som tröttnat på
att bära omkring på sin »laptop« men
samtidigt behöver föra anteckningar vid
möten, vill kunna utnyttja restid till att
sammanställa forsknings- eller reserap-
porter, tror jag däremot att Psion kan bli
ett fenomenalt arbetsredskap. 

Väl fungerande tangentbord
Psion har nämligen till skillnad från öv-
riga handdatorer ett fungerande tangent-
bord som möjliggör författande av ex-
empelvis Word-dokument och Excel-fi-
ler. Personligen anser jag att fabrikanten
verkligen har lyckats i kompromissen
mellan handdatorns yttre mått och möj-
ligheten till att man med fingerblomman
skall träffa en tangent i taget. Tyvärr sak-
nas ännu svenskt tangentbord, och såle-
des tvingas man använda dubbelkom-
mando för bokstäverna å, ä och ö då en-
skilda tangenter för dessa bokstäver sak-
nas. 

Vad beträffar medföljande program-
vara ingår förutom en förenklad version
av Word och Excel givetvis en alma-
nacka som kan synkroniseras med ex-
empelvis Outlook, adressregister, att-
göra-listor, kalkylator, diktafon, e-post
samt webbprogram. 

Enklast synkroniserar du din Psion
med din stationära dator genom att
koppla ihop datorerna med den medföl-
jande sladden. 

Det finns även möjlighet att utnyttja
den i Psion inbyggda IR-porten. Lika-
ledes använder du IR-porten om du vill
hämta ned e-post eller surfa på nätet via
mobiltelefonen. Det bör noteras att arbe-
tet med att ställa in din Psion för att få
detta att fungera ej är okomplicerat och
att jag ej har personlig erfarenhet i frå-
gan. Nokia 8210 samt Ericsson 888 är de
telefonmodeller som lär vara enklast att
använda i sammanhanget. Vill du an-
vända andra modeller med inbyggd IR-
port kan du behöva ladda ned extra pro-
gramvara. 

Givetvis kan du köpa andra program-
varor, som exempelvis PowerPoint,
samt ladda ned olika gratisprogram till
din Psion från nätet. Du bör dock vara
medveten om att utbudet är betydligt
mindre än för Windows- och Palm-base-
rade handdatorer.

Förfinad efterträdare
Psion Series 5 har sedan en tid ersatts av
Series 5mx, som är utrustad med ett 16
MB-minne (extra minneskort kan inför-
skaffas). I övrigt har de inbyggda pro-
gramvarorna förfinats och gjorts mera
användarvänliga. 

Likaledes har skärmen förfinats och
går nu lättare att använda i solljus även
om man fortfarande får lov att nöja sig
med en monokrom skärm. Utifrån mina
egna erfarenheter ter sig drifttiden för
5mx vara ungefär densamma som för sin
föregångare, det vill säga 20–30 tim-
mars aktiv användartid. Därefter får man
lov att ladda om eller byta ut de två AA-
batterierna. Oavsett vilken modell av
handdator du väljer vill jag avslut-
ningsvis lämna ett råd: kom ihåg att re-
gelbundet utföra säkerhetskopior.

Stor och tung men
med bra tangentbord
Psion Series 5 och Series 5mx
tillhör inte de minsta handdato-
rerna, men är bra modeller för
den som vill kunna göra lite mer
med sin handdator än att bara
använda den som almanacka. Till
skillnad från andra handdatorer
har Psion Series 5 och Series
5mx ett väl utvecklat tangent-
bord.
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