
PharmGuard® Interoperability Software 2.1
Administratorvejledning



PharmGuard® Interoperability Software 2.1  AdministratorvejledningSide 2

Teknisk assistance
Ring til nedenstående nummer, hvis der er kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med betjeningen 
af PharmGuard® Interoperability, eller kontakt den lokale repræsentant for Smiths Medicals kundeservice. 
Smiths Medical kan yde hjælp i forbindelse med udrulning, betjening og brug af PharmGuard® 
Interoperability.
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Tlf.: 1 800 258 5361 (USA/Canada)
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Vigtige oplysninger om denne vejledning
Administratorvejledningen til PharmGuard® Interoperability er beregnet til systemadministratorer, kliniske 
teknikere og IT-personale. Det anbefales, at det personale, som er ansvarligt for vedligeholdelse og administration 
af PharmGuard® Interoperability-software (PGI), har erfaring med IT-infrastruktur, betjening og teknisk support.

Denne vejledning indeholder generelle anvisninger og retningslinjer for rutinemæssig administration 
og vedligeholdelse af PharmGuard® Interoperability og dækker de mest almindelige opgaver, som er 
påkrævet i forbindelse med opretholdelse af PGI-systemets sundhed. Den omhandler rutinemæssige 
monitoreringsopgaver, rutinemæssige administrative opgaver (såsom sikkerhedskopiering og 
filvedligeholdelse) samt gendannelse efter fejl.

Denne vejledning dækker udelukkende administrationen af PharmGuard® Interoperability. Vejledningen 
indeholder ikke oplysninger om udrulning af PharmGuard® Interoperability – PharmGuard® Interoperability 
Technical Deployment Guide (Teknisk udrulningsguide) indeholder oplysninger om udrulning af PGI.

Specifikke pumpemodeller, som er nævnt i denne vejledning, er muligvis ikke tilgængelige i dit område. 
Kontakt repræsentanten for Smiths Medical for at få flere oplysninger.



PharmGuard® Interoperability Software 2.1  AdministratorvejledningSide 4Side 4

Indhold
Teknisk assistance 2
Symboler 2
Vigtige oplysninger om denne vejledning 3

Kapitel 1  Indledning 9
Automatisk meddelelsesdokumentation 9
Funktionen Smart Pump Programming 10

Kapitel 2  Konfiguration af PharmGuard® 
Interoperability 11

PharmGuard® Interoperability-konfigurationsfil 11
Redigering af PharmGuard® 
Interoperability-konfigurationsfilen 11

PharmGuard® 
Interoperability-konfigurationsparametre 12

Globale konfigurationsparametre 12
Konfigurationsparametre for udgående 
forbindelser 14
Konfigurationsparametre for indgående 
forbindelser 17

Fælles TCP/IP-konfigurationsparametre 18
Parametre for profilkonfiguration 19

IHE-meddelelsesparametre 19
PIV-konfigurationsparametre 20
MLLP-parametre 21

Kapitel 3  Monitorering af PharmGuard® 
Interoperability  23

Visning af PharmGuard® 
Interoperability-meddelelsesloggen 23

Systemsundhedsadvarsler for PharmGuard® 
Interoperability-systemet 23

Overvejelser om ydeevne for PharmGuard® 
Interoperability  24

Overvejelser om gendannelse af PharmGuard® 
Interoperability  24

Medical Device Server er stoppet 25
Tab af netværksforbindelse mellem PharmGuard® 
Interoperability og hospitalssystemet 25
PharmGuard® Server-fejl 25
Fejl ved gendannelse af PharmGuard® 
Interoperability 25

Overvejelser vedrørende hospitalssystemer 26
Følsomme oplysninger 26



     Side 5

Ordliste
Betegnelse Definition

Alert Communication Management (ACM) IHE-profil til rapportering af advarsler (alarmer og rådgivende 
advarsler) fra en enhed til et alarmstyringssystem.

ACM End Active Alarm-meddelelse En ACM Report Alert-meddelelse, som angiver, at en alarm er afsluttet.

ACM Latch Active Alarm-meddelelse En ACM Report Alert-meddelelse, som angiver, at en alarm er blevet 
låst (stadig aktiv, men tilsidesat af en alarm med højere prioritet).

ACM Report Alert-meddelelse En ACM-meddelelse, som rapporterer en advarsel fra en enhed på 
en måde, som overholder IHE.

ACM Silence Active Alarm-meddelelse En ACM Report Alert-meddelelse, som angiver, at en alarm er 
blevet dæmpet.

ACM Start Active Alarm-meddelelse En ACM Report Alert-meddelelse, som angiver, at en alarm er startet.

Device Enterprise Communication (DEC) IHE-profil til kommunikation af enhedsdata til et hospitalssystem, 
typisk ved regelmæssige intervaller.

DEC Communicate PCD Data-meddelelse En DEC-meddelelse, som kommunikerer enhedsdata på en måde, 
som overholder IHE.

Enhedshændelsesmeddelelse En meddelelse, som genereres direkte af en enhed, såsom en 
infusionspumpe. Disse meddelelser gemmes på pumpen.

Enhedsmeddelelse En meddelelse, som genereres direkte af en enhed, såsom en 
infusionspumpe. Disse meddelelser er i et enhedsspecifikt format.

Enhedsprogrammeringsmeddelelse En meddelelse, som benyttes til at kommunikere parametre for 
en infusionsordre til en pumpe.

Enhedsrapporteringsmeddelelse En meddelelse, som genereres direkte af en enhed, såsom en 
infusionspumpe. Disse meddelelser er i et enhedsspecifikt format.

Enhedsstatusmeddelelse En enhedsmeddelelse, som registrerer enhedens tilstand på et 
givet tidspunkt. Enhedsstatusmeddelelser indeholder data, som 
er relevante for monitorering af kontinuerligt skiftende data, 
såsom infunderede og resterende volumener. Disse meddelelser 
gemmes ikke på enheden, når enheden ikke er tilsluttet netværket. 
Enhedsstatusmeddelelser genereres ved regelmæssige intervaller, 
helt op til en gang pr. minut.

Tom streng En tegnstreng, som ikke indeholder nogen tegn og har en  
længde på 0.
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Betegnelse Definition

Ekstern interfacespecifikation (EIS) En specifikation, som leveres af Smiths Medical til EPJ-
forretningspartnere og som dokumenterer syntaks og semantik 
for alle input- og output-meddelelser, som kommunikeres mellem 
PGI og hospitalssystemet. 

EIS er tilgængelig i PharmGuard® Interoperability-software 
Technical Deployment Guide (Teknisk udrulningsguide).

Health Level 7 (HL7) Standardiseringsorganet for sundhedsoplysninger som, blandt 
andet, definerer et standardmeddelelsesformat, der tillader 
forskellige hospitalssystemer at dele oplysninger.

Hospitalssystem "Hospitalssystem" er en betegnelse, der benyttes til at beskrive 
hospitalers eller klinikkers IT-system(-er) i kommunikation med PGI.

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Et initiativ fra fagfolk og industri inden for sundhedssektoren, som 
har til formål at forbedre den måde, computersystemer inden for 
sundhedssektoren deler oplysninger. IHE fremmer koordineret brug 
af etablerede standarder såsom DICOM-, HL7- og IHE-profiler for 
at imødekomme specifikke kliniske behov og understøtte optimal 
patientpleje.

IHE Message Group Undersæt af IHE-meddelelsestyper, hvis generation styres af en 
konfigurationsparameter på PGI IHE-interfacet. 

Infusion Pump Event Communication 
(IPEC)

IHE-profil til kommunikation af episodiske oplysninger om 
infusionspumper til et hospitalssystem.

IPEC Communicate Infusion Event 
Data-meddelelse

En IPEC meddelelse, som kommunikerer en infusionspumpehændelse 
i et format, som overholder IHE.

IPEC Delivery Start-meddelelse En IPEC-meddelelse, som kommunikerer infusionshændelsesdata, 
der beskriver en IPEC-infusionsstarthændelse.

IPEC Delivery Stop-meddelelse En IPEC-meddelelse, som kommunikerer infusionshændelsesdata, 
der beskriver en IPEC-infusionsstophændelse.

IPEC Delivery Complete-meddelelse En IPEC-meddelelse, som kommunikerer infusionshændelsesdata, 
der beskriver en IPEC Infusion fuldført-hændelse.

IPEC Program Cleared-meddelelse En IPEC-meddelelse, som kommunikerer infusionshændelsesdata, 
der beskriver en IPEC Program ryddet-hændelse.

IPEC Communicate Status 
Change-meddelelse

En IPEC-meddelelse, som kommunikerer infusionshændelsesdata, 
der beskriver en IPEC Kommuniker statusændring-hændelse.

Medical Equipment Management 
Device Management Communication 
(MEMDMC)

IHE-profil til kommunikation af enheders hardware- og 
softwareoplysninger til et computerstyret vedligeholdelsesstyringssystem.
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Betegnelse Definition

Medical Equipment Management 
Location Services (MEMLS)

IHE-profil til modtagelse af oplysninger om enhedsplacering fra et 
lokationstjenestesystem i realtid.

Medical Device Server (MDS) En komponent i PharmGuard® Server, som styrer kommunikation 
med pumperne. Den modtager enhedsmeddelelser fra pumperne 
og sender dem videre til PGI til behandling. MDS er en Windows-
tjeneste, som kan stoppes og startes via appletten Tjenester 
i Kontrolpanel.

PCD-03 Communicate Infusion Order En IHE PIV-transaktion til kommunikation af infusionsordrer. 
Denne transaktion er sammensat af to meddelelser:

RGV_O15 Pharmacy/Treatment Give Message (kaldes også en  
"PIV Message" eller "PIV Request").

RRG_O16 Pharmacy/Treatment Give Acknowledgment Message 
(kaldes også en "Application Acknowledgment Message").

Point-of-care Infusion Verification (PIV) PIV er en klinisk IHE-profil, som består af adskillige transaktioner 
i forbindelse med point-of-care-infusioner.

IHE PCD Point-of-Care Infusion Verification-profilen understøtter 
elektronisk overførsel af infusionsparametre fra et Bedside 
Computer assisted Medication Administration (BCMA)-system 
til en infusionspumpe.

PIV Pharmacy/Treatment Give- 
meddelelse

En PIV Pharmacy/Treatment Give-meddelelse (RGV^O15^RGV_O15) 
benyttes til at kommunikere parametre for en infusionsordre fra 
et Bedside Computer assisted Medication Administration (BCMA)-
system til PGI-interfacet. I IHE-terminologien er BCMA-systemet 
Infusion Order Programmer (IOP), PGI-interfacet er Infusion Order 
Consumer (IOC) og denne meddelelse omtales som PCD-03 
Communicate Infusion Order-meddelelsen.

PIV Accept Acknowledgment En (synkron) bekræftelse på første niveau, som sendes til BCMA-
systemet for at anerkende modtagelse og indledende validering af 
en PIV Pharmacy/Treatment Give-meddelelse af PGI-interfacet.

PIV Application Acknowledgment En (asynkron) bekræftelse på andet niveau, som sendes til BCMA-
systemet for at bekræfte resultatet af den resterende behandling 
af en PIV Pharmacy/Treatment Give-meddelelse af pumpe/
server-systemet.

PharmGuard® Infusion Management 
System 

PharmGuard® Infusion Management System er en række applikationer, 
som gør det muligt for kunder at monitorere og styre deres flåde af 
Smiths Medical-infusionspumper. Det komplette system inkluderer:

PharmGuard® Server-software

PharmGuard® Device Reports-software

PharmGuard® Interoperability-software
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Betegnelse Definition

PharmGuard® Interoperability 
Software (PGI)

Den del af PharmGuard® systemet, som transformerer enhedsmeddelelser 
til eksterne meddelelsesformater. PharmGuard® Interoperability håndterer 
front-end-kommunikationen med et hospitalssystem vedrørende 
intelligent pumpeprogrammering, rapportering af infusionsforløb og 
alarmrapportering.

PharmGuard® Device Reports 
Software (PDR)

Den del af PharmGuard® systemet, som tilbyder læger, medicinske 
administratorer, farmaceuter, kliniske teknikere og andet personale 
specifikke rapporter, der er målrettet efter deres forskellige behov. 
Enhedsrapporterne er baseret på brugervalgte rapportkriterier og 
enhedsdata i PharmGuard® Servers rapporteringsdatalager.

PharmGuard® Server-software (PGS) Den del af PharmGuard® systemet, som direkte styrer 
infusionspumper. 

PGI-IHE-interface Smiths PharmGuard® Interoperability-produkt, som giver eksterne 
hospitals/klinikinformationssystemer (hospitalssystemer) 
mulighed for at interagere med Smiths Medical-enheder 
(f.eks. infusionspumper) på en måde, som overholder IHE.

Smart Pump Programming (SPP) En PGI-arbejdsgang, som understøtter kommunikation af point-
of-care-infusionsordrer fra et hospitalssystem til Smiths Medical-
infusionspumper. Gyldige ordrer vises på den programmerede 
pumpes visningsskærm, hvorefter klinikeren bekræfter, modificerer 
eller annullerer infusionsordren. Når klinikeren har handlet, sendes 
der en bekræftelse tilbage til hospitalssystemet. Ugyldige ordrer 
forårsager også, at der sendes en negativ bekræftelse tilbage til 
hospitalssystemet.
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Kapitel 1  Indledning
PharmGuard® Interoperability-software er en komponent i PharmGuard® Infusion Management System, 
som understøtter interoperabilitet mellem Smiths Medical-infusionspumper og tredjeparts kliniske 
informationsstyringssystemer. Denne server-baserede softwareapplikation kommunikerer data mellem 
PharmGuard® Server og eksterne systemer i begge retninger. 

Bemærk: PharmGuard® Interoperability-softwareversion 2.1 kræver en fuldt funktionsdygtig installation af 
PharmGuard® Server softwareversion 2.4.

VIGTIGT! Infusionsenhedsdata, som leveres af PharmGuard® Server og PharmGuard® Interoperability,  
må ikke anvendes som den eneste informationskilde, når der tages beslutninger om behandling.

Automatisk meddelelsesdokumentation
PharmGuard® Interoperability registrerer automatisk handlinger, som udføres af pumper, der er forbundet 
til servernetværket, og sender disse meddelelser til de kliniske hospitalssystemer. Meddelelser, som 
kommunikeres af PGI, overholder Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)-meddelelsesformatet.

Bemærk: Når sporingssystemet sender 
pumpeplaceringsdata til PGI, vedhæftes 
placeringsdataene til de ACM-, DEC-, 
IPEC- og MEMDMC-meddelelser, der 
genereres for den pågældende pumpe.

Udstyrshåndtering

Aktivsporing

Sporingssystem 
for placering af 

medicinsk udstyr

Hospitalssystemer

Smiths Medical-
infusionspumpe

PRIME / BOLUS

PharmGuard® Server
(PGS)

AlarmstyringPharmGuard® 
Interoperability (PGI)

IHE-interface

Infusionsdiagram 
Infusions-instrumentbræt

PharmGuard® System

2
6

3

4 5

8

7

FORKLARING
   1  Datapakker.
   2  Enhedsmeddelelser.
    3  IHE ACM Report Alert-meddelelser.
    4  IHE IPEC Communicate Infusion Event-meddelelser.
    5  IHE DEC Communicate PCD-meddelelser.
    6  IHE MEMDMC-informationsmeddelelser om enhedsstyring.
    7  Alle IHE-meddelelser (ACM, DEC, IPE, MEMDMC).
    8  IHE MEMLS-observationsmeddelelser om rapportplacering.

1

2

1

2

Figur 1   
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Funktionen Smart Pump Programming
Funktionen Smart Pump Programming (SPP) understøtter kommunikationen af en IHE PCD-03 Communicate 
Infusion Order-anmodning fra et klinisk system til en Smiths Medical-infusionspumpe.

Figur 2 illustrerer forholdet mellem det kliniske infusionsordresystem, PharmGuard® systemet og pumpen 
ved behandling af en Smart Pump Programming (SPP)-anmodning.

FORKLARING
1  Infusionsordresystemet sender IHE PCD-03 Communicate Infusion Order-anmodningen til PGI.
2  PGI sender infusionsordren til PGS.
3  PGS sender infusionsordren til pumpen.
4  Pumpen sender infusionsbekræftelsen tilbage til PGS.
5  PGS sender pumpens infusionsbekræftelsen til PGI.
6  PGI sender IHE-bekræftelsen for infusionsordren til infusionsordresystemet.

PharmGuard® System

Hospitalssystemer

Smiths Medical-
infusionspumpe

PharmGuard® 
Server
(PGS)

PharmGuard® 
Interoperability 

(PGI)

IHE-interfaceInfusions-
ordresystem

1

6

2 3

45

PRIME / BOLUS

Figur 2   

Bemærk: PharmGuard® Interoperability er inkorporeret i Windows-tjenesten Medical Device Server. Start og 
stop af Medical Device Server starter og stopper også PGI.
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Kapitel 2  Konfiguration af PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability er en applikation med mange konfigurationsmuligheder. Hver TCP/IP-forbindelse 
mellem PGI og hospitalssystemet har en tilsvarende forbindelsesdefinition i PGI-konfigurationen. Hver forbindelse 
har følgende konfigurerbare karakteristika:

• Forbindelsesnavn og -type (indgående fra hospitalssystem til PGI eller udgående fra PGI til hospitalssystem).

• En eller flere IHE-profiler (DEC, IPEC, PIV osv.), som understøttes af forbindelsen.

• IHE-profilspecifikke parametre.

• Specifikke IHE-meddelelsesparameterindstillinger i hver profil.

• TCP/IP-specifikke parametre (IP-adresse, port, antal gentagne forsøg osv.).

• Meddelelseskø (spooler)-filparametre såsom diskplacering, maks. filstørrelse osv.

Derudover er der konfigurationsparametre, som er globale for PGI-systemet. Disse parametre omfatter:

• Konfigurationsparametre for meddelelses-logning, såsom maksimal filstørrelse.

• Generelle konfigurationsparametre for fejllogning.

• Placering af lagringsfiler for PGI-tilstand.

• Globale IHE-konfigurationsparametre.

PharmGuard® Interoperability-konfigurationsfil
PharmGuard® Interoperability-konfigurationsparametrene er placeret i XML-tagget <pgiSettings> i Medical 
Device Server-applikationens konfigurationsfil (MedicalDeviceServer.exe.config-file). Denne fil er placeret 
i følgende mappe:

[Programmer]\Smiths Medical\PharmGuard Server\Medical Device Server\MDS

Bemærk: [Programmer] er typisk C:\Programmer.

Redigering af PharmGuard® Interoperability-konfigurationsfilen
Brug følgende trin til at ændre PharmGuard® Interoperability-konfigurationsfilen.

Bemærk: Medical Device Server-tjenesten vil ikke kunne starte, hvis PharmGuard® Interoperability-konfigurationen 
er ugyldig. 

1. Brug Windows Control Panel Services-appletten til at finde og stoppe Medical Device Server-tjenesten.

2. Naviger til den placering, hvor MedicalDeviceServer.exe.config er installeret.

3. Foretag en sikkerhedskopiering af MedicalDeviceServer.exe.config-filen.

4. Åbn MedicalDeviceserver.exe.config-filen ved brug af Notesblok eller et andet tekstredigeringsprogram.

5. Find XML-tagget <pgiSettings>.

6. Ændr parametrene i dette tag efter behov.

7. Gem ændringerne og luk redigeringsprogrammet.

8. Genstart Medical Device Server-tjenesten.
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PharmGuard® Interoperability-konfigurationsparametre
Alle PGI-konfigurationsindstillinger er indeholdt i XML-elementet <pgiSettings>. 

Globale konfigurationsparametre
Tabel 1 Globale konfigurationsparametre indeholder en liste over de konfigurationsparametre, som er 
globale for hele PGI-systemet.

Tabel 1 Globale konfigurationsparametre

Parameter Beskrivelse

Router Element, som indeholder konfigurationsoplysninger for alle indgående 
og udgående TCP/IP-forbindelse mellem PGI og hospitalssystemet. 
Se Konfigurationsparametre for udgående forbindelser på side 14 
og Konfigurationsparametre for indgående forbindelser på side 16 
for at få flere oplysninger.

MessageConfig Element, som indeholder konfigurationsoplysninger, der gælder 
for alle IHE-meddelelser genereret af PGI. Se Tabel 2 Globale 
meddelelseskonfigurationsparametre på side 13 for at få flere 
oplysninger.

HL7LoggingConfig Element, som indeholder konfigurationsparametre vedrørende 
logning af al IHE-meddelelses- og bekræftelsestrafik mellem PGI og 
hospitalssystemet. Se Tabel 3 Konfigurationsparametre for logfiler på 
side 14 for at få flere oplysninger. 

UnprocessedItemLoggingConfig Element, som indeholder konfigurationsparametre vedrørende 
logning af meddelelser, som PGI ikke kunne behandle uden fejl. 
Se Tabel 3 Konfigurationsparametre for logfiler på side 14.

HL7Culture Kulturindstilling, som anvendes til lokalisering af IHE-meddelelser. 
Aktuelt lokaliseres kun enhedsalarmteksten i IHE ACM-meddelelserne 
af PGI.

Standardværdi: "en-US" 

Lovlig værdi: enhver gyldig kulturspecifikation. 

Bemærk: Hvis der ikke er nogen meddelelsesoversættelsesfiler, 
som svarer til den specificerede kultur, udsender PGI alarmteksten 
ved brug af kulturen "en-US".

StateFilesPath Identificerer mappestien, hvor lagringsfilerne for PGI-tilstand opbevares. 

Standardværdi: Filerne gemmes på stien "%ProgramData%\Smiths 
Medical\PharmGuard Interoperability". Ellers gemmes filerne ved brug 
af den angivne sti.

AuditFilesPath Identificerer mappestien, hvor auditlogfilerne for PGI-meddelelser 
opbevares. 

Standardværdi: Filerne gemmes på stien "%ProgramData%\Smiths 
Medical\PharmGuard Interoperability". Ellers gemmes filerne ved 
brug af den angivne sti.
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Parameter Beskrivelse

DeviceCommunicationTimeoutInSeconds Hvis PGI ikke modtager en enhedsmeddelelse for at specifik enhed inden 
for denne tærskel, anser PGI enheden for at være ude af kommunikation 
og genererer en IPEC "comm status offline"-meddelelse for enheden.

Standardværdi: 420(7) (minutter)

Lovlige værdier: Et heltal mellem 1 og 86400 (1 dag).

Bemærk: PGI forventer at modtage en statusmeddelelse fra hver enhed 
ved regelmæssige kommunikationsintervaller. Rapporteringsfrekvensen 
for enhedsstatusmeddelelser (også kendt som enhedens hjerteslag- 
meddelelser) styres af MDS-konfigurationsparameteren 
AliveReportInterval i PharmGuard® Server. Standardværdien er 
300 sekunder. Hvis AliveReportInterval-indstillingsparameteren 
modificeres, skal denne PGI-parameter muligvis justeres, så den 
afspejler den opdaterede serverværdi.

StateSaveIntervalInSeconds Antal sekunder mellem periodiske tilstandslagringer.

Standardværdi: 15 sekunder.

Tabel 2 Globale meddelelseskonfigurationsparametre
Parameter Beskrivelse

ClientIdentifier Identifikator for den organisation, der er tilknyttet denne instans af 
PGI. Denne værdi vises som værdien i PID 3(1).4 (PatientIdentifierList(1).
AssigningAuthority)-feltet på alle udgående IHE-meddelelser.

Standardværdi: (tom)

Lovlig værdi: Tegnstreng mellem 1 og 100 tegn.

DeviceInactivityLimitInDays Antal dage med enhedsinaktivitet inden enhedsdataene fjernes 
fra PGI. 

Standardværdi: 30 dage.

Lovlige værdier: 14 till 360.

DefaultPatientIdentifier Definerer PID-3.1 (PatientIdentifierList.IDNumber)-værdien for alle 
udgående IHE-meddelelser.

Standardværdi: Streng "0"

Lovlige værdier: Strenge på højest 15 tegn, som ikke indeholder 
mellemrum.

VIGTIGT! Denne parameter må ikke ændres uden vejledning 
fra Smiths Medicals tekniske support.
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Tabel 3 Konfigurationsparametre for logfiler
Parameter Beskrivelse

MaxLogFileSizeInMB Maksimal størrelse for enhver given logfil i logfilsættet. 

Standardværdi: 

HL7-logning: 250

Logning af ubehandlede emner: 250

Lovlige værdier: Skal være større end nul.

MaxLogFileAgeInHours Maksimal alder for en fil i logfilsættet. 

Når denne parameter er angivet, lukkes den aktuelle logfil, når den 
når denne alder, og den næste logfil åbnes med henblik på skrivning, 
enten ved at oprette en ny fil eller ved at overskrive den ældste fil, 
hvis det maksimale antal filer er nået. 

Standardværdi: 

HL7-logning: 24

Logning af ubehandlede emner: 24

MaxLogFileCount Maksimalt antal logfiler, som skal opbevares. Når det maksimale antal 
nås, slettes de ældste filer.

Standardværdi: 

HL7-logning: 30

Logning af ubehandlede emner: 30

MaxFlushTimeInSeconds Antal sekunder inden data i hukommelsen overføres til logfiler.

Standardværdi: Overførslen udføres efter hver skrivning for al PGI-logning.

EncryptData Logfiler er som standard krypterede. Denne parameter er ikke angivet. 
Tilføj parameteren og sæt værdien til "false" for at deaktivere kryptering.

Konfigurationsparametre for udgående forbindelser
PharmGuard® Interoperability sender IHE-meddelelser til hospitalssystemet via en udgående TCP/IP-forbindelse. 
Der kan defineres flere udgående forbindelser, hver med et unikt sæt af understøttede IHE-meddelelsesprofiler, 
karakteristika for meddelelses- og bekræftelseshåndtering samt meddelelseslogfiler. 

Bemærk, at der er TCP-forbindelsesparametre på lavere niveau, som kan angives for både udgående og indgående 
forbindelser. Se afsnittet Fælles TCP/IP-konfigurationsparametre på side 18 for at få flere oplysninger.

Tabel 4 Konfigurationsparametre for udgående forbindelser
Parameter Beskrivelse

Name Forbindelsesnavn. 

Standard: Standard-PGI-konfigurationen indeholder følgende udgående 
forbindelser: "Main_Out", "PIV_Out", "MEMDMC Out". Hvert forbindelsesnavn 
skal angives og skal være unikt.
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Parameter Beskrivelse

Port Forbindelsesport. 

Standard: Følgende porte er som standard defineret: 2000, 2001, 2002. 
Skal specificeres.

Bemærk: Kontrollér, om der er portkonflikter med andre kørende tjenester, 
hvis MDS ikke indlæser PGI-plugin'et. For eksempel bruger Windows 
Messaging Service typisk port 2101, 2103 og 2105. Det anbefales at undgå 
disse porte.

Host Standard: localhost. Skal specificeres.

Lovlig værdi: Tegnstreng, som definerer en/et gyldig(t) IPv4- eller IPv6-
adresse eller værtsnavn. 

Profile Definerer en bestemt IHE-profil, som understøttes af denne forbindelse. 
En udgående forbindelse understøtter en eller flere af følgende profiler: 
ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC. Der findes flere oplysninger i Parametre for 
profilkonfiguration på side 19.

MLLP Angiver, at meddelelser, som udsendes via denne forbindelse, er kodet 
i Minimal Lower Layer Protocol (MLLP). Der findes flere oplysninger i 
MLLP-parametre på side 21.

Spooler Identificerer mappestien, hvor PGI-spoolerfiler opbevares. Der findes 
flere oplysninger i Tabel 11 Spooler-parametre på side 22.

AckErrrorAction Angiver PGI-meddelelseshåndtering, når der modtages en HL7-
bekræftelse fra hospitalssystemet, som angiver, at der opstod en 
fejl (MSA-1-bekræftelseskode AE eller CE). 

Mulige værdier: Retry, Discard

Standardværdi: Retry

AckRejectAction Angiver PGI-meddelelseshåndtering, når der modtages en HL7-
bekræftelse fra hospitalssystemet, som angiver, at der opstod 
en fejlafvisning (MSA-1-bekræftelseskode AR eller CR).

Mulige værdier: Retry, Discard

Standardværdi: Retry

AckEmptyAction Angiver PGI-meddelelseshåndtering, når der modtages en HL7-
bekræftelse fra hospitalssystemet uden en MSA-1-bekræftelseskode.

Mulige værdier: Retry, Discard

Standardværdi: Retry

AckOtherAction Angiver PGI-meddelelseshåndtering, når der modtages en HL7-
bekræftelse fra hospitalssystemet, som ikke kan fortolkes af PGI.

Mulige værdier: Retry, Discard

Standardværdi: Retry

NoAckAction Angiver PGI-meddelelseshåndtering, når der ikke modtages en 
HL7-bekræftelse. 

Mulige værdier: Retry, Discard

Standardværdi: Retry
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Parameter Beskrivelse

BadMsgIdAction Angiver PGI-meddelelseshåndtering, når der modtages en HL7-
bekræftelse fra hospitalssystemet, hvor det returnerede meddelelses-
ID ikke matcher meddelelses-ID'et for den sendte meddelelse (MSA-2 
MessageControl ID matcher ikke MSH-10 for den udgående meddelelse).

Mulige værdier: Complete, Retry eller Discard

Standardværdi: Complete

MaxRetries Maksimalt antal gange det kan forsøges at sende en meddelelse igen, 
hvis der opstår en TCP-fejl.

Standardværdi: 0

MsgRetryIntervalInSeconds Tiden i sekunder som der skal ventes mellem forsøg på at afsende 
meddelelser. Der foretages altid et frakoblings-/tilkoblingsforsøg 
mellem forsøgene.

Standardværdi: 0

ConnRetryIntervalInSeconds Tiden i sekunder som der skal ventes mellem forsøg på at oprette forbindelse.

Standardværdi: 5 sekunder.

ConnectTimeoutInSeconds Den tid, der er tilladt for at oprette en forbindelse.

Standardværdi: 5 sekunder.

IdleTimeoutInSeconds Den tid hvor en forbindelse kan holdes åben uden nogen udgående 
meddelelser, inden den automatisk lukkes. Hvis dette ikke angives, 
holdes forbindelsen åben på ubestemt tid.

Standardværdi: Holdes åben på ubestemt tid.

RcvTimeoutInSeconds Tidsrummet i hvilket bytes skal modtages. Forbindelsen lukkes, når 
denne timeout overskrides. 

Standardværdi: 5 sekunder

SslEnabled Angiv som "true", hvis Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer 
Security (TLS) er aktiveret.

Standardværdi: False

lgnoredErrors Type af SSL-fejl, som skal ignoreres.

Værdier: 

0 - Ingen fejl

1 - Fjerncertifikat ikke tilgængeligt

2 - Uoverensstemmelse i fjerncertifikatnavn

4 - Fejl ved fjerncertifikatkæde

ClientCertificate Udsteder af det anvendte certifikat. Angiv denne værdi for at aktivere SSL 
på forbindelsen.

Konfigurationsparametre for indgående forbindelser
PharmGuard® Interoperability modtager indgående IHE-meddelelser fra hospitalssystemet via en indgående 
forbindelse. Der kan defineres flere indgående forbindelser, hver med et unikt sæt af understøttede  
IHE-meddelelsesprofiler, TCP/IP-parametre og meddelelseslogfiler. 

Bemærk, at der er TCP-forbindelsesparametre på lavere niveau, som kan angives for både udgående og 
indgående forbindelser. Der findes flere oplysninger i Fælles TCP/IP-konfigurationsparametre på side 18.
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Tabel 5 Konfigurationsparametre for indgående forbindelser
Parameter Beskrivelse

Name Forbindelsesnavn. 

Standard: "PIV_In", "MEMLS_In". Forbindelsesnavne skal angives og skal være unikke for 
hver forbindelse. 

Port Forbindelsesport. 

Standard: 2010 og 2011. Skal specificeres for hver forbindelse.

Bemærk: Kontrollér, om der er portkonflikter med andre kørende tjenester, 
hvis MDS ikke indlæser PGI-plugin'et. For eksempel bruger Windows Messaging 
Service typisk port 2101, 2103 og 2105. Det anbefales at undgå disse porte.

Profile Definerer en bestemt IHE-profil, som understøttes af denne forbindelse. En 
indgående forbindelse understøtter en eller flere af følgende profiler: PIV, MEMLS. 
Der findes flere oplysninger i Fælles TCP/IP-konfigurationsparametre på side 18.

MLLP Angiver, at meddelelser, som udsendes via denne forbindelse, er kodet i MLLP-
protokollen. Der findes flere oplysninger i Tabel 10 MLLP-parametre på side 21.

PIV Angiver de specifikke konfigurationsparametre i forbindelse med behandling 
af Smart Pump Programming (PIV)-anmodningsmeddelelser. Der findes flere 
oplysninger i Tabel 9 PIV-konfigurationsparametre på side 20.

Backlog Det maksimale antal afventende anmodninger om indgående forbindelse. 

Standardværdi: 100

TimeoutInSeconds Tidsrummet i hvilket bytes skal modtages. Forbindelsen lukkes, når denne timeout 
opstår. Hvis dette ikke er angivet, benyttes standard-semantikken for serverens 
operativsystem.

Standardværdi: Værdien for serverens operativsystem.

InitialTimeoutInSeconds Indledende timeout mellem tidspunktet, hvor forbindelsen oprettes, indtil de første 
bytes skal modtages. Forbindelsen lukkes, når denne timeout-værdi overskrides. Hvis 
dette ikke er angivet, benyttes standard-semantikken for serverens operativsystem.

Standardværdi: Værdien for serverens operativsystem.

ServerCertificate Udsteder af certifikatet, der anvendes til den pågældende forbindelse. Angiv en  
værdi for at aktivere SSL på indgående forbindelser. Hvis dette ikke er angivet, 
aktiveres SSL ikke.

Standardværdi: (tom) (SSL ikke aktiveret)

ClientAuthentication 
Certifikat

Certifikat, som benyttes til at godkende klienten.

IgnoreClientErrors SSL-politikfejl, som skal ignoreres af klienten. Hvis ClientAuthenticationCertificate ikke 
er indstillet, skal RemoteCertificateNotAvailable (1) indstilles.

CertificateRevocationCheck SSL-certifikatgodkendelse benytter en certifikatgenkaldelsesliste, når den er angivet 
som "true".
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Fælles TCP/IP-konfigurationsparametre
Følgende parametre er fælles for konfiguration af både indgående og udgående forbindelser.

Tabel 6 Fælles TCP/IP-konfigurationsparametre

Parameter Beskrivelse

Adapter Når systemet har flere netværksadaptere konfigureret, anvendes denne parameter til 
at angive den specifikke adapter, som skal benyttes. Hvis denne værdi ikke er angivet, 
kan enhver netværksadapter benyttes. 

Standardværdi: Brug enhver netværksadapter.

LingerTimeInSeconds Angiver det tidsrum, en forbindelse forbliver åben, efter at den er blevet lukket og der 
stadig er data, som skal sendes. Hvis dette ikke er angivet, er ventetid deaktiveret.

Standardværdi: Ikke angivet (ventetid ikke aktiveret).

Nagle Angiv som "true", for omgående at sende hver datapakke, når der anmodes om det. 
Ellers benyttes Nagle-algoritmen til at kombinere små pakker.

Standardværdi: False (benyt Nagle-algoritme).

Ipv6 Angiv som "true", hvis forbindelsen benytter IPv6. Hvis dette ikke er angivet, benyttes IPv4.

Standardværdi: False (benyt IPv4).

RcvBufferSize Angiver størrelsen på socket-modtagerbufferen i bytes. Hvis dette ikke er angivet, 
benyttes der en standardstørrelse på 8192.

Standardværdi: 8192

XmtBuffersize Angiver størrelsen på socket-senderbufferen i bytes. Hvis dette ikke er angivet, benyttes 
der en standardstørrelse på 8192.

Standardværdi: 8192

DumpRxData Angiv som "true" for at aktivere diagnostisk logning af bytes, der modtages af forbindelsen. 
Hvis dette ikke er angivet, er værdien "false".

Standardværdi: False.

DumpTxData Angiv som "true" for at aktivere diagnostisk logning af bytes, der sendes af forbindelsen. 
Hvis dette ikke er angivet, er værdien "false".

Standardværdi: False.

EnableStrongCrypto Angiv som "true" for udelukkende at aktivere de seneste versioner af SSL/TLS til anvendelse 
på en forbindelse, der benytter SSL/TLS. Hvis dette ikke er angivet, er værdien "false". 
Standardprotokollen, typisk SSL 3.0 eller TLS 1.0, benyttes.

Standardværdi: False
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Parametre for profilkonfiguration

Tabel 7 Parametre for profilkonfiguration
Parameter Beskrivelse

Name Identificerer den IHE-profil (IHE-meddelelsestyper), som behandles af denne profil.

Standardværdi: (tom) (der skal angives én profiltype).

Lovlige værdier: 

Udgående forbindelse: ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC, MEMLS

Indgående forbindelse: PIV, MEMLS

Version Angiver den IHE-meddelelsesversion, der svarer til den angivne profil. Kontakt 
administratoren af hospitalsinformationssystemet for at få flere oplysninger.

Når versionen ikke er angivet, er standardværdien "1".

ExpirationInSeconds Udgående IHE-meddelelser, som er ældre end denne tærskel, kasseres af PGI i stedet 
for at blive sendt til hospitalssystemet.

Standardværdi: 7 dage (604.800 sekunder).

Encoding Kodningsværdi, som angives i MSH-18-feltet for alle udgående IHE-meddelelser.

Standardværdi: "UNICODE UTF-8"

Lovlige værdier: "UNICODE UTF-8"

MessageParameters Parametre, som typisk benyttes til at udfylde MSH-felterne for udgående IHE-meddelelser. 
Hver profil kan angive sine egne unikke meddelelsesparametre. Der findes flere oplysninger 
i Tabel 8 IHE-meddelelsesparametre på side 19.

IHE-meddelelsesparametre

Tabel 8 IHE-meddelelsesparametre
Parameter Beskrivelse

SendingFacility Værdi, som skal angives i MSH 4.1 (Sending Facility.NamespaceID) 

Standardværdi: (tom).

Lovlig værdi: Tegnstreng på 1 til 277 tegns længde.

ReceivingApplication Værdi som skal angives i MSH 5.3 (Receiving Application.NamespaceID) 

Standardværdi: (tom).

Lovlig værdi: Tegnstreng på 1 til 277 tegns længde.

ReceivingFacility Værdi som skal angives i MSH 6.1 (Receiving Facility.NamespaceID) 

Standardværdi: (tom).

Lovlig værdi: Tegnstreng på 1 til 277 tegns længde.

ProcessingIdentifier Værdi som skal angives i MSH-11 (Processing Identifier)

Standardværdi: "P"

Lovlig værdi: "P", "T" eller "D"
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PIV-konfigurationsparametre

Tabel 9 PIV-konfigurationsparametre

Parameter Beskrivelse
DeriveInfusionDurationFromVTBIAndRate Fastlægger, hvordan infusionsvarigheden udledes. Når den 

er "true", beregnes infusionsvarigheden ud fra det PIV-
meddelelsesvolumen, som skal infunderes (RXG-5-feltet 
(Give Amount-Minimum)) divideret med infusionshastigheden 
(OBX-5-feltet i 157784^MDC FLOW_FLUID_PUMP^MDC 
OBX-segmentet). Når denne parameter er "true", vil enhver 
PIV-meddelelse, som mangler et 157784^MDC_FLOW_FLUID_
PUMP^MDC OBX-segment, desuden blive afvist af PGI. Når 
den er "false", udledes infusionsvarigheden fra TQ1-13-feltet 
(Occurrence Duration). 

Bemærk: Selv hvis denne parameter er angivet som 
"true", vil tilstedeværelsen af et ikke-tomt TQ1-13-felt i 
PIV-meddelelsen have forrang over denne indstilling og 
infusionsvarigheden vil blive udledt ud fra TQ1-13-værdien.

Standardværdi: False.

Lovlig værdi: True eller False.
EquipmentInstanceIdentifierPumpIDComponent Fastlægger, hvordan PGI validerer enhedens 

serienummeroplysninger i PIV-meddelelsers 69986^MDC_
DEV_PUMP_INFUS_VMD^MDC OBX-segment og fra hvilket 
meddelelsesfelt den udtrækker enhedens serienummer. 

Når den er angivet som "EI-1": Enhedens serienummer udledes 
fra OBX-18.1 (EquipmentInstanceIdentifier. EntityIdentifier)-feltet. 
Desuden gennemtvinges følgende valideringsregler:

• OBX-18.1 skal have en ikke-tom værdi.

• OBX-18.3 skal have værdien "001A010000000001".

• OBX-18.4 skal have værdien "EUI-64".

Når den er angivet som "EI-3": Enhedens serienummer udledes 
fra OBX-18.3 (EquipmentInstanceIdentifier.UniversalID)-feltet. 
Desuden gennemtvinges følgende valideringsregler:

• OBX 18.3 skal have en ikke-tom alfanumerisk værdi.

• OBX 18.4 skal have værdien "Smiths Medical".

Standardværdi: "EI-1".

Lovlig værdi: "EI-1" eller "EI-3".
RXGFieldForDrugLibraryMatchValue Angiver, om RXG 4.1- eller RXG 4.2-værdien fra PIV-

anmodningen skal benyttes som matchende værdi for 
medikamentbiblioteket. 

Standardværdi: "RXG-4.1".

Lovlig værdi: "RXG-4.1", "RXG-4.2".
UsePIVOrderNumberinDECAndIPEC Hvis den er angivet som "true", inkluderes ordrenummeret, 

som er specificeret på input-PIV-anmodningen, i de DEC- og 
IPEC-meddelelser, der genereres for den respektive infusion. 
Ordrenummeret lagres i OBR-2 (PlacerOrderNumber)-feltet 
i meddelelserne.
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Parameter Beskrivelse
AppAckOnUserAccept Hvis den er angivet som "true", bekræftes PIV-anmodningen, 

når klinikeren har angivet sin hensigt om at gå videre med 
ordren. Denne valgmulighed ignoreres på pumper, som ikke 
understøtter denne funktion. Hvis den er angivet som "false", 
bekræftes PIV-anmodningen, så snart pumpen modtager 
ordren og validerer den. 

Standardværdi: False. 

Lovlig værdi: True eller False.
MaxRequestAgeInSeconds Maksimal alder ved hvilken en PIV-anmodning vil blive 

behandlet. PIV-meddelelser, som er ældre end denne alder, 
bliver kasseret i stedet for at blive behandlet. Der vil typisk 
blive sendt en applikationsbekræftelse med angivelse af 
en timeout til hospitalssystemet, når dette forekommer.

Standardværdi: 120 (2 minutter).
SendAppMessageTimeoutInSeconds Timeout-værdi for applikationsmeddelelser, som sendes til 

en pumpe. Denne værdi skal angives som nogle få sekunder 
højere end parameteren AppMsgTimeoutInSeconds i sektionen 
MDSIncomingConfig. Denne parameter må ikke ændres uden 
vejledning fra Smiths Medicals tekniske support.

Standardværdi: 70 sekunder.

MLLP-parametre
Konfigurationsparametre, som er knyttet til Minimum Lower Layer Protocol (MLLP). Alle PGI-genererede 
udgående IHE-meddelelser indrammes ved brug af denne protokol. 

VIGTIGT! Disse parametre må ikke ændres uden rådgivning fra Smiths Medicals tekniske support.

Tabel 10 MLLP-parametre

Parameter Beskrivelse
StartBlock Bytekode som angiver starten af en blok 

Standardværdi: 11

Lovlig værdi: Ethvert 8-bits heltal uden fortegn 

EndBlock Bytekode som angiver slutningen af en blok

Standardværdi: 20

Lovlig værdi: Ethvert 8-bits heltal uden fortegn
EndData Bytekode som angiver slutningen af data. 

Standardværdi: 13

Lovlig værdi: Ethvert 8-bits heltal uden fortegn.
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Tabel 11 Spooler-parametre
Parameter Beskrivelse

Path Identificerer mappestien, hvor PGI-spoolerfiler opbevares. 

Standardværdi: Hvis den ikke er til stede, lagres filerne på stien "{ApplicationData}\ 
Smiths Medical\Interop" (typisk C:\ProgramData\). Ellers gemmes filerne ved brug  
af den sti, der angives af dette element. 

MaxFileSizeInMB Maksimal størrelse i megabytes for enhver given spool-fil i spool-filsættet.

Standardværdi: 10 MB

MaxFileAgeInHours Maksimal alder i timer for en spool-fil i spool-filsættet. Filer med en alder, der overskrider 
denne værdi, vil blive overskrevet med nye data, når denne parameter er angivet.  
Hvis dette ikke er angivet, påtvinges der ingen maksimumalder.

Standardværdi: (tom).

MaxFileCount Maksimalt antal spool-filer, som skal opbevares i et spool-filsæt. Når den maksimale 
grænse nås, slettes den ældste fil og erstattes med en nyere fil. Hvis dette ikke er angiver, 
gennemtvinges der intet maksimalt filantal.

Standardværdi: (tom)

AppendSession Angiver, om der skal vedhæftes til en eksisterende spool-fil eller åbnes en ny fil, når 
spooleren initialiseres. Hvis dette ikke er angivet, er værdien "true".

Standardværdi: True.
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Kapitel 3  Monitorering af PharmGuard® Interoperability 

Visning af PharmGuard® Interoperability-meddelelsesloggen
PharmGuard® Interoperability logger meddelelser, når den detekterer fejl- eller advarselstilstande under drift. 

Systemsundhedsadvarsler for PharmGuard® Interoperability-systemet
• PharmGuard® Interoperability router specifikke fejl, der kaldes systemsundhedsadvarsler, til PharmGuard® Server 

med henblik på inklusion i PharmGuard® Server-aktivitetssporingsrapporter. 

• PharmGuard® Interoperability-hændelserne i denne rapport har sporingskoder, der begynder med "CO", 
og genereres typisk af følgende årsager:

• Der er opstået fejl ved lagring eller gendannelse af intern PGI-tilstand.

• Der er opstået en intern fejl, som kræver assistance fra Smiths Medicals tekniske support.

Bemærk: Tabel 12 anfører PGI-sporingshændelseskoder og -beskrivelser for PGI. Værdierne i klammer "{ }" 
repræsenterer pladsholdere for data, som er specifikke for hændelsen.

Tabel 12 Sporingshændelseskoder for PharmGuard® Interoperability
Sporings- 
hændelseskode Meddelelse Konsekvenser

CO001 DataStage-opdatering ikke udført for 
enheden {0}. Fejl: {1}.

Hvis enheden er ved at infundere, vil yderligere 
data for den igangværende infusion sendt af 
den enhed, som er angivet i meddelelsen, ikke 
blive rapporteret. Alarmstatus og enhedens 
online/offline-status vil fortsat blive rapporteret. 
Rapportering af infusionsdata vil blive genoptaget, 
når der startes en ny infusion på enheden.

CO003 {0} Meddelelsen blev ikke valideret, Enhed: {3}, 
Fejl: ’{1}’, Meddelelse: ’{2}’

Hvis enheden er ved at infundere, vil yderligere 
data for den igangværende infusion sendt af 
den enhed, som er angivet i meddelelsen, ikke 
blive rapporteret. Alarmstatus og enhedens 
online/offline-status vil fortsat blive rapporteret. 
Rapportering af infusionsdata vil blive genoptaget, 
når der startes en ny infusion på enheden.

CO009 Intern behandlingsfejl: {0}.
Der er opstået en intern behandlingsfejl. 
Afhængigt af fejltypen kan manuel intervention 
fra en Smiths Medical-tekniker være påkrævet.

CO011 Ingen HL7-forbindelser konfigureret. Ingen indgående eller udgående forbindelser til 
stede i PGI-konfigurationen.

CO012 Ingen meddelelsestyper konfigureret til 
forbindelsen ’{0}’

Ingen IHE-profiler angivet i PGI-konfigurationen.

CO013 RPGI-konfiguration er ugyldig. Fejl: ’{0}’ PGI-konfigurationen er ugyldig. Fejl: '{0}'

CO014 Der opstod en uventet fejl under behandling 
af meddelelsen. Fejl: ‘{0}’, Meddelelse: ‘{1}’.

PGI registrerede en uventet fejl under behandling 
af en enhedsmeddelelse.

CO015 Den gemte tilstandsfil er ødelagt. Fejl: ‘{0}’.
Lagringsfilen for PGI-tilstand er beskadiget. 
PGI kan fortsat køre, men vil ikke kunne gendanne 
sin tilstand i tilfælde af en server-genstart.
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Sporings- 
hændelseskode Meddelelse Konsekvenser

CO016 Nedbrud registreret på serverens tidligere kørsel.
PGI registrerede et nedbrud under en 
gendannelse. PGI vil muligvis ikke kunne 
gendannes fra dens tilstandslagringsfiler.

CO017 Kunne ikke gemme tilstandsdata. Fejl: ‘{0}’.
Lagringsfilen for PGI-tilstand er beskadiget. 
PGI kan fortsat køre, men vil ikke kunne gendanne 
sin tilstand i tilfælde af en server-genstart.

CO018 Fejl ved forsøg på at gendanne tilstand. Fejl: ‘{0}’.
PGI kunne ikke gendanne sin tilstand under en 
genstart. Afhængigt af fejltypen kan PGI stoppe 
eller starte i en initialiseret tilstand.

CO019 Gendannelse af tilstand lykkedes. PGI gendannede sin tilstand uden fejl.

CO020 Starter uden nogen eksisterende 
infusionstilstandsdata.

PGI kunne ikke gendanne sin tilstand. Den startede 
i en initialiseret tilstand i stedet for, hvilket betyder, 
at PGI ikke kan rapportere om infusioner, der var i 
gang på tidspunktet for genstart.

CO021 Forbindelsesfejl. Forbindelse: '{0}'. Fejl: '{1}' PGI registrerede fejl under tilslutning til 
hospitalssystemet.

CO022 Godkendelseskonfigurationsfejl. Sikkerhedsfejl registreret. PGI lukker ned.

CO023 Datalagringsfejl Fejl registreret under skrivning til log.

CO024
Mellemrum i enhedsmeddelelse registreret. 
Enheds-id = '{0}' Meddelelses-id = '{1}' Sidste 
behandlede hændelsesmeddelelses-id = '{2}'. 

Mellemrum i pumpemeddelelsesstrøm 
registreret. PGI vil stoppe rapportering på denne 
infusion. 

CO025 AMU-undtagelse for PIV-anmodning '{0}'. {1}. Fejl registreret under behandling af intelligent 
pumpeprogrammeringsanmodning.

CO026 Ingen AMU-biblioteker blev fundet på 
målserveren. 

SPP-anmodning kan ikke behandles. Der er muligvis 
ikke udrullet medikamentbiblioteker på serveren.

CO027 Biblioteket for enheden '{0}' for PIV-
anmodningen '{1}' kan ikke indlæses. 

SPP-anmodning kan ikke behandles på grund af 
en fejl ved indlæsning af medikamentbiblioteket 
på serveren.

Bemærk: Se PharmGuard® Server Bruger- og administratorvejledning for at for at få flere oplysninger om 
aktivitetssporingsrapporter.

Overvejelser om ydeevne for PharmGuard® Interoperability 
PGI-meddelelsers audit-, log- og spooler-filer kan med tiden blive ganske store. For at sikre optimal ydeevne 
skal disse filer placeres på en separat disk eller diskvolumen.

Overvejelser om gendannelse af PharmGuard® Interoperability 
PharmGuard® Interoperability fungerer som en kanal til overførsel af data mellem Smiths Medical-infusionspumper 
og brugerens hospitalssystem. Den er ikke beregnet som en langtidsopbevaring af IHE-meddelelser, som leveres 
til systemerne. 

I nedenstående afsnit beskrives det, hvordan PharmGuard® Interoperability gendanner fra følgende typer 
fejlscenarier:

• Medical Device Server er stoppet.

• Tab af netværksforbindelse mellem PharmGuard® Interoperability og hospitalssystemet.
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• PharmGuard® Server-fejl.

• PharmGuard® Interoperability-gendannelsesfejl, som registreres, mens PharmGuard® Interoperability 
gemmer eller gendanner sin interne tilstand.

Medical Device Server er stoppet
Når Windows-tjenesten Medical Device Server (MDS) er stoppet, sætter pumperne alle enhedsmeddelelser i 
kø internt, indtil MDS-tjenesten genstartes. Når MDS er blevet startet igen, bliver meddelelserne i køen sendt 
til PGI og tilsvarende IHE-meddelelser bliver genereret og sendt til hospitalssystemet.

Tab af netværksforbindelse mellem PharmGuard® Interoperability og hospitalssystemet
PharmGuard® Interoperability vil skrive alle IHE-meddelelser, som genereres i løbet af frakoblingsperioden, 
til sine spooler-filer. Når forbindelsen mellem PGI og hospitalssystemet er blevet genoprettet, sender PGI de 
spoolede IHE-meddelelser til hospitalssystemet i den rækkefølge, de blev genereret af PGI.

Bemærkninger: 

• Konfigurationsparametrene for PharmGuard® Interoperability styrer meddelelsernes maksimale spooler-
filstørrelse og/eller -alder. Når grænserne er blevet nået, overskriver PGI de ældste meddelelser med 
de nyeste. I dette tilfælde vil hospitalssystemet opleve huller i IHE-meddelelserne, når forbindelsen til 
PGI genoprettes.

• PharmGuard® Interoperability er som standard konfigureret til at vente på en bekræftelse (ACK) 
fra hospitalssystemet, inden det sender den næste IHE-meddelelse, og vil sætte alle efterfølgende 
meddelelser i kø, når det ikke modtager en ACK eller modtager en negativ bekræftelse (NACK) for 
en given meddelelse.

• IHE-specifikationen kræver, at der altid sendes en bekræftelse ved modtagelsen af hver 
IHE-meddelelse.

• Undgå at sende forældede meddelelser til hospitalssystemet ved at indstille ExpirationInSeconds-
profilens konfigurationsparameter til en passende værdi.

PharmGuard® Server-fejl
Som en del af serverens genstartproces vil PharmGuard® Interoperability automatisk anvende alle afventende 
opdateringer, som var i gang, da serveren blev lukket ned.

Fejl ved gendannelse af PharmGuard® Interoperability
Hvis PharmGuard® Interoperability ikke kan gendanne sin tilstand efter en server- eller MDS-fejl og genstart, 
vil PGI forsøge at initialisere sin tilstand automatisk og rapportere tilstanden via en systemsundhedsadvarsel. 
Hvis dette forekommer, vil PGI ophøre med at rapportere om alle infusioner, som var i gang på tidspunktet 
for fejlen. Infusioner, som blev startet efter fejlen, vil blive rapporteret.

Hvis PharmGuard® Interoperability ikke kan initialisere sig selv, vil det gennemtvinge en nedlukning af MDS, 
og PGI vil være utilgængelig, indtil problemet er blevet afhjulpet. Følgende er eksempler på problemer, som 
kræver manuel intervention, inden MDS og PGI kører igen:

• "Disk fuld"-tilstand på diske, som indeholder lagringsfiler for PGI-tilstand.

• Adgangsfejl for tilstandslagringsfiler på grund af andre applikationers eksklusive adgang, dvs. applikationer 
til sikkerhedskopiering af filer.
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Overvejelser vedrørende hospitalssystemer
Kontakt forhandleren af hospitalssystemet for at få yderligere oplysninger om PGI-gendannelse og behandling 
af IHE-meddelelser.

Følsomme oplysninger
Selvom pumperne ikke tilbageholder følsomme oplysninger, kan der føjes følsomme oplysninger til felter, 
som kunden kan definere, såsom medikamentprogrammet. PGI ændrer eller maskerer ikke værdierne i 
disse felter, og kommunikerer dem til hospitalssystemet, som de er. Data af denne art kan desuden vises 
i PGI-meddelelsesarkivet og logfilerne. 

Det er kundens ansvar at håndtere oplysninger i disse felter og at gennemføre og implementere passende 
sikkerhedstiltag for at undgå unødvendig udlevering af følsomme oplysninger.

Bemærk: PharmGuard® Interoperability logger eller lagrer ikke patientoplysninger, som modtages i PIV- eller 
MEMLS-meddelelser.
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