of ta l m ol og 22 M a r t s 2012

Få mere ud af din

smartphone

En begynderguide for oftalmologer
Rigtig mange har en, eller har
på et tidspunkt overvejet at
anskaffe sig en. Smartphones
har gjort deres indtog. Men
bruger du din smartphone til
andet end opkald, kalender
og sms? Den kan være et godt
fagligt hjælpemiddel, som
man altid har ved hånden.
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man har hentet, og skal hente hver side, man
ønsker adgang til,
separat.

/ Nikolaj Bjerrum
Hospital, Øjenafd

Af Nikolaj Bjerrum
Glostrup Hospital

på skærmen sammen med link til
pubmed hjemmesiden med den
fulde artikel. Du kan også få mailet
abstract til dig. Pro versionen, som
koster 16,21 kr., har nogle ekstra
muligheder for at lette søgningen,
men umiddelbart er det ret let at anvende gratisversionen, og det virker
overflødigt at købe pro.

Wills eye manual
Den velkendte håndbog i smartphone format. Et godt værktøj for den
uddannelsessøgende øjenlæge. Indeholder retningslinier for udredningsprogrammer, differentialdiagnostiske
overvejelser og behandlingsregimer.
Eneste ulempe er prisen på 419,35
kr, som er temmelig meget for en
elektronisk bog – det samme som for
den trykte version.
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Read it later.
Hvis man forventer at ikke have adgang til
internettet i en periode, kan man hente de
websider, som man ønsker at læse, ned på sin
smartphone. Typisk vil det gøre sig gældende
for flyrejser eller andet hvor man ikke kan
anvende netadgangen. Apps som read it later
henter en kopi af en webside ned og lagrer
den på telefonen, så man kan åbne den uden
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Hvis man har adgang til American
Journal of Ophthalmology og Archives of Ophthalmology, giver denne

Apps til patienten.
Der findes en del apps målrettet til patienter
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