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Teknisk støtte
Hvis du har kommentarer til eller spørsmål om bruken av PharmGuard® Interoperability, kan du ringe nummeret 
nedenfor eller kontakte din lokale representant for kundeservice hos Smiths Medical. Smiths Medical er 
tilgjengelig for å hjelpe til med drift og bruk av PharmGuard® Interoperability.

 Produsent:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tlf: 1 800 258 5361 (USA/CA)
Tlf: +1 614 210 7300

 Europeisk representant
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Storbritannia
Tlf.: +44 (0) 1233 722100

www.smiths-medical.com

Symboler

Les bruksanvisningen

Partikode

Katalognummer

Produsent

Autorisert representant i EU

http://www.smiths-medical.com
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Viktig informasjon om denne veiledningen
PharmGuard® Interoperability administratorveiledning er tiltenkt systemadministratorer, klinisk 
teknikk og IT-ansatte. Det anbefales at de ansatte som er ansvarlige for å opprettholde og administrere 
PharmGuard® Interoperability software (PGI), har bakgrunn i IT-infrastruktur, drift og teknisk støtte.

Denne veiledningen inneholder generelle instruksjoner og retningslinjer for rutinemessig administrasjon 
og vedlikehold av PharmGuard® Interoperability og dekker de vanligste oppgaver som kreves for å 
opprettholde PGI-systemets helse. Den tar for seg rutinemessige overvåkingsoppgaver, rutinemessige 
administrative oppgaver (for eksempel sikkerhetskopiering og filvedlikehold), og gjenoppretting fra feil.

Denne veiledningen dekker bare administrasjonen av PharmGuard® Interoperability. Denne veiledningen 
omfatter ikke informasjon om distribusjonen av PharmGuard® Interoperability, se teknisk distribusjonsveiledning 
for PharmGuard® Interoperability for instruksjoner om distribuering av PGI.

Spesifikke pumpemodeller omtalt i denne anvisningen, kan være utilgjengelige i ditt område. For mer 
informasjon, konsulter din representant for Smiths Medical.
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Ordliste
Uttrykk Definisjon

Alert Communication Management 
(ACM) 

IHE-profil for rapportering av alarmer (alarmer og rådgivninger) 
fra et apparat til et alarmstyringssystem.

ACM End Active Alarm-melding En ACM Report Alert-melding indikerer at en alarm er avsluttet.

ACM Latch Active Alarm-melding En ACM Report Alert-melding indikerer at en alarm er sperret 
(fremdeles aktiv, men overskrevet av en alarm med høyere prioritet).

ACM Report Alert-melding En ACM-melding som rapporterer om en alarm fra et apparat 
på en IHE-kompatibel måte.

ACM Silence Active Alarm-melding En ACM Report Alert-melding indikerer at en alarm er dempet.

ACM Start Active Alarm-melding En ACM Report Alert-melding indikerer at en alarm er startet.

Device Enterprise Communication (DEC) IHE-profil for å kommunisere enhetsdata til et sykehussystem, 
vanligvis med jevne mellomrom.

DEC Communicate PCD Data-melding En DEC-melding som kommuniserer enhetsdata på en 
IHE-kompatibel måte.

Hendelse på apparat-melding En melding generert direkte av et apparat, som f.eks. en 
infusjonspumpe. Disse meldingene lagres i pumpen.

Apparatmelding En melding generert direkte av et apparat, som f.eks. en 
infusjonspumpe. Disse meldingene har apparatspesifikt format.

Apparatprogrammering-melding En melding brukt til å kommunisere parametere for en infusjonsbestilling 
til en pumpe.

Apparatrapportering-melding En melding generert direkte av et apparat, som f.eks. en 
infusjonspumpe. Disse meldingene har apparatspesifikt format.

Apparatstatus-melding En apparatmelding som registrerer tilstanden til apparatet på et 
bestemt tidspunkt. Apparatstatus-meldinger inneholder data som 
er relevante for å overvåke data som endrer seg konsekvent, som 
levert volum og volum som gjenstår. Disse meldingene lagres ikke 
på apparatet når det ikke er tilkoblet nettverket. Apparatstatus-
meldinger genereres periodisk, så ofte som én gang i minuttet.

Tom streng En tegnstreng som ikke inneholder noen tegn og har en lengde på 0.

Spesifikasjon for eksternt grensesnitt 
(EIS)

En spesifikasjon levert av Smiths Medical til EMRs forretningspartnere, 
som dokumenterer syntaksen og semantikken til alle inndata- og 
utdatameldinger som kommuniseres mellom PGI og sykehussystemet. 

EIS er tilgjengelig i teknisk distribusjonsveiledning for 
PharmGuard® Interoperability software.
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Uttrykk Definisjon

Health Level 7 (HL7) Informasjonsstandarden for helsepersonell som blant annet definerer 
et standardmeldingsformat som gjør at ulike sykehussystemer kan 
dele informasjon.

Sykehussystem «Sykehussystem» er et begrep som brukes til å beskrive sykehus- eller 
klinisk IT-system(er) i kommunikasjon med PGI.

Integrating the Healthcare 
Enterprise (IHE)

Et initiativ fra helsepersonell og næringsliv for å forbedre måten 
datasystemene i helsevesenet deler informasjon på. IHE promoterer 
den koordinerte bruken av etablerte standarder som DICOM, HL7 og 
IHE-profiler for å møte et spesifikt klinisk behov til støtte for optimal 
pasientomsorg.

IHE Message Group Undergruppe av IHE-meldingstyper hvis generasjon styres av en PGI 
IHE-grensesnittkonfigurasjonsparameter. 

Infusion Pump Event Communication 
(IPEC)

En IHE-profil for å kommunisere episodisk informasjon om 
infusjonspumper til et sykehussystem

IPEC Communicate Infusion Event 
Data-melding

En IPEC-melding som kommuniserer en infusjonspumpehendelse på 
en IHE kompatibel måte.

IPEC Delivery Start-melding En IPEC-melding som kommuniserer infusjonshendelsesdata som 
beskriver en IPEC leveringsstart-hendelse.

IPEC Delivery Stop-melding En IPEC-melding som kommuniserer infusjonshendelsesdata som 
beskriver en IPEC leveringsstopp-hendelse.

IPEC Delivery Complete-melding En IPEC-melding som kommuniserer infusjonshendelsesdata som 
beskriver en IPEC levering fullført-hendelse.

IPEC Program Cleared-melding En IPEC-melding som kommuniserer infusjonshendelsesdata som 
beskriver en IPEC program slettet-hendelse.

IPEC Communicate Status 
Change-melding

En IPEC-melding som kommuniserer infusjonshendelsesdata som 
beskriver en IPEC kommuniser statusendring-hendelse.

Medical Equipment Management 
Device Management Communication 
(MEMDMC)

IHE-profil for å kommunisere maskinvare- og programvareinformasjon 
til et datastyrt vedlikeholdsstyringssystem.

Medical Equipment Management 
Location Services (MEMLS)

IHE-profil for å motta informasjon om apparatplassering fra et 
lokaliseringssystem i sanntid.
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Uttrykk Definisjon

Medical Device Server (MDS) En komponent av PharmGuard® Server som styrer kommunikasjon 
med pumpene. Den mottar apparatmeldinger fra pumpene og sender 
dem videre til PGI for behandling. MDS er en Windows-tjeneste som 
kan stoppes og startes via kontrollpaneltjenester-appleten.

PCD-03 Communicate Infusion Order En IHE PIV-transaksjon for å kommunisere infusjonsbestillinger. 
Denne transaksjonen består av to meldinger:

RGV_O15 Pharmacy/Treatment Give Message (også referert til som 
«PIV Message» eller «PIV Request»).

RRG_O16 Pharmacy/Treatment Give Acknowledgment Message 
(også referert til som «Application Acknowledgment Message»).

Point-of-care Infusion Verification (PIV) PIV er en IHE klinisk profil som består av flere transaksjoner knyttet 
til pasientnære infusjoner.

IHE PCD bekreftelsesprofil for pasientnær infusjon støtter den 
elektroniske overføringen av infusjonsparametere fra et Bedside 
Computer assisted Medication Administration (BCMA)-system til 
en infusjonspumpe.

PIV Pharmacy/Treatment Give-melding En PIV Pharmacy/Treatment Give-melding (RGV^O15^RGV_O15) er 
brukt til å kommunisere parametere for en infusjonsbestilling fra et 
BCMA-system (Bedside Computer assisted Medication Administration) 
til PGI-grensesnittet. I IHE-terminologien er BCMA-systemet Infusion 
Order Programmer (IOP), PGI-grensesnittet er Infusion Order 
Consumer (IOC), og denne meldingen refereres til som PCD-03 
Communicate Infusion Order-meldingen.

PIV Accept Acknowledgment En bekreftelsesmelding på første nivå (synkron) sendt til BCMA-
systemet for å bekrefte mottak og innledende validering av en PIV 
Pharmacy/Treatment Give-melding av PGI-grensesnittet.

PIV Application Acknowledgment En bekreftelsesmelding på andre nivå (asynkron) sendt til BCMA-
systemet for å bekrefte utfallet av den gjenværende behandlingen av 
en PIV Pharmacy/Treatment Give-melding av pumpe-/serversystemet.

PharmGuard® Infusion Management 
System 

PharmGuard® Infusion Management System er en serie applikasjoner 
som gjør det mulig for en kunde å overvåke og administrere flåten av 
Smiths Medical infusjonspumper. Komplett system inkluderer:

PharmGuard® Server software

PharmGuard® Device Reports software

PharmGuard® Interoperability software

PharmGuard® Interoperability 
Software (PGI)

Delen av PharmGuard®-systemet som omformer apparatmeldinger til 
eksterne meldingsformater. PharmGuard® Interoperability håndterer 
inngangskommunikasjon med et sykehussystem for Smart Pump 
Programming, infusjonsprogress-rapportering og alarmrapportering.
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Uttrykk Definisjon

PharmGuard® Device Reports 
Software (PDR)

Delen av PharmGuard®-systemet som gir klinikere, medisinske 
administratorer, farmasøyter, ansatte innen klinisk teknikk og 
andre ansatte spesifikke rapporter målrettet for deres ulike behov. 
Enhetsrapportene er basert på brukervalgte rapportkriterier og 
enhetsdata i rapporteringsdatalageret på PharmGuard® Server.

PharmGuard® Server software (PGS) Delen av PharmGuard®-systemet som styrer infusjonspumpene 
direkte. 

PGI-IHE -grensesnitt Smiths PharmGuard® Interoperability-produktet som gjør det mulig 
for eksterne sykehus-/klinikkinformasjonssystemer (sykehussystem) 
å samhandle med Smiths Medical-apparater (for eksempel 
infusjonspumper) på en IHE-kompatibel måte.

Smart Pump Programming (SPP) En PGI-arbeidsflyt som støtter kommunikasjonen av pasientnære 
infusjonsbestillinger fra et sykehusanlegg til Smiths Medicals 
infusjonspumper. Gyldige bestillinger gjenspeiles på skjermbildet for 
den programmerte pumpen, der en kliniker da bekrefter, endrer eller 
kansellerer infusjonsbestillingen. Idet en kliniker handler, sendes en 
bekreftelsesmelding tilbake til sykehussystemet. Ugyldige bestillinger 
resulterer også i at det sendes en negativ bekreftelsesmelding tilbake 
til sykehussystemet.
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Kapittel 1  Introduksjon
PharmGuard® Interoperability software er en komponent av PharmGuard® Infusion Management-systemet som 
støtter interoperabilitet mellom Smiths Medicals infusjonspumper og kliniske informasjonsstyringssystemer fra 
tredjeparter. Denne serverbaserte programvaren kommuniserer data mellom PharmGuard® Server og eksterne 
systemer i begge retninger. 

Merk: PharmGuard® Interoperability software versjon 2.1 krever en fullt operativ installasjon av PharmGuard® 
Server software versjon 2.4.

VIKTIG! Infusjonsenhetsdataene levert av PharmGuard® Server og PharmGuard® Interoperability skal ikke 
brukes som den eneste informasjonskilden for å ta behandlingsbeslutninger.

Automatisert meldingsdokumentasjon
PharmGuard® Interoperability registrerer automatisk handlinger utført av pumper som er koblet til 
servernettverket, og sender disse meldingene til kliniske sykehussystemer. Meldinger kommunisert av 
PGI, tilpasser seg meldingsformatet til Integrating the Healthcare Enterprise (IHE).

Merk: Når posisjonssporingssystemet sender 
pumpeplasseringsdata til PGI, legges 
posisjonsdataene ved til ACM-, DEC-, IPEC- 
og MEMDMC-meldingene som genereres 
for denne pumpen.

Utstyrshåndtering

Eiendelsporing

System for 
posisjonssporing 

av medisinsk utstyr

Sykehussystem

Smiths Medical-
infusjonspumpe

PRIME / BOLUS

PharmGuard® Server
(PGS)

AlarmstyringPharmGuard® 
Interoperability (PGI)

IHE-grensesnitt

Infusjonsdiagram 
Infusjonspanel

PharmGuard®-system

2
6

3

4 5

8

7

NØKKEL
   1  Datapakker.
   2  Apparatmeldinger
    3  IHE ACM Report Alert-meldinger.
    4  IHE IPEC Communicate Infusion Event-meldinger.
    5  IHE DEC Communicate PCD-meldinger.
    6  IHE MEMDMC Device Management Information-meldinger.
    7  Alle IHE-meldinger (ACM, DEC, IPE, MEMDMC).
    8  IHE MEMLS Report Location Observation-meldinger.

1

2

1

2

Figur 1   
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Smart Pump Programming-funksjon
Funksjonen Smart Pump Programming (SPP) støtter kommunikasjonen av en IHE PCD-03 Communicate 
Infusion Order-forespørsel fra et klinisk system til en Smiths Medical-infusjonspumpe.

Figur 2 illustrerer forholdet mellom det kliniske infusjonsbestillingssystemet, PharmGuard®-systemet 
og pumpen når en Smart Pump Programming (SPP)-forespørsel behandles.

NØKKEL
1  Infusjonsbestillingssystemet sender IHE PCD-03 Communicate Infusion Order-forespørsel til PGI.
2  PGI sender infusjonsbestilling til PGS.
3  PGS sender infusjonsbestilling til pumpen.
4  Pumpen sender infusjonsbekreftelse tilbake til PGS.
5  PGS sender pumpeinfusjonsbekreftelse til PGI.
6  PGI sender bekreftelsesmelding om IHE-infusjonsbestilling til infusjonsbestillingssystemet.

PharmGuard®-system

Sykehussystem

Smiths Medical-
infusjonspumpe

PharmGuard® 
Server
(PGS)

PharmGuard® 
Interoperability

(PGI)

IHE-grensesnittInfusjonsbestillings-
system

1

6

2 3

45

PRIME / BOLUS

Figur 2   

Merk: PharmGuard® Interoperability er inkludert i Windows-tjenesten Medical Device Server. Hvis du starter og 
stopper Medical Device Server, startes og stoppes også PGI.
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Kapittel 2  Konfigurasjon av 
PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability er en svært konfigurerbar applikasjon. Hver TCP/IP-tilkobling mellom PGI og 
sykehussystemet har en samsvarende tilkoblingsdefinisjon inni PGI-konfigurasjonen. Hver tilkobling har 
følgende konfigurerbare egenskaper:

• Tilkoblingsnavn og -type (innkommende fra sykehussystem til PGI eller utgående fra PGI til sykehussystem).

• Én eller flere IHE-profiler (DEC, IPEC, PIV osv.) støttet av tilkoblingen.

• Spesifikke parametere for IHE-profil.

• Spesifikke parameterinnstillinger for IHE-meldinger innenfor hver profil.

• TCP/IP-spesifikke parametere (IP-adresse, port, antall prøv på nytt osv.).

• Filparametere for meldingskø (spooler) som f.eks. diskplassering, maks filstørrelse osv.

I tillegg finnes det konfigurasjonsparametere som gjelder globalt for PGI-systemet. Disse parametrene omfatter:

• Konfiguasjonsparametere for meldingslogg som f.eks. maksimale loggfilstørrelser.

• Konfigurasjonsparametere for loggføring av generelle feil.

• Plassering av lagringsfiler for PGI-status.

• Konfigurasjonsparametere for global IHE

Konfigurasjonsfil for PharmGuard® Interoperability 
Konfigurasjonsparametere for PharmGuard® Interoperability er plassert i XML-taggen <pgiSettings> 
konfigurasjonsfilen for Medical Device Server-bruk (MedicalDeviceServer.exe.config file). Denne filen er 
plassert i følgende katalog:

[Program Files]\Smiths Medical\PharmGuard Server\Medical Device Server\MDS

Merk: Vanligvis er [Program Files] C:\Program Files-plasseringen.

Redigere konfigurasjonsfil for PharmGuard® Interoperability
Bruk følgende trinn for å endre PharmGuard® Interoperability-konfigurasjonsfilen.

Merk: Medical Device Server-tjenesten vil ikke starte hvis PharmGuard® Interoperability-konfigurasjonen 
er ugyldig. 

1. Ved hjelp av Windows Control Panel Services-appleten kan du finne og avslutte Medical Device Server-tjenesten.

2. Naviger til stedet der MedicalDeviceServer.exe.config er installert.

3. Lag en sikkerhetskopi av MedicalDeviceServer.exe.config -filen.

4. Åpne MedicalDeviceserver.exe.config-filen ved hjelp av Notisblokk eller annen teksteditor.

5. Finn XML-taggen <pgiSettings>.

6. Endre parameter(e) innenfor denne taggen etter behov.

7. Lagre endringene, og lukk editoren.

8. Start Medical Device Server-tjenesten på nytt.
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Konfigurasjonsparametere for PharmGuard® Interoperability 
Alle PGI-konfigurasjonsinnstillinger finnes i XML-elementet <pgiSettings>. 

Globale konfigurasjonsparametere
Tabell 1 Globale konfigurasjonsparametere angir konfigurasjonsparametere som gjelder globalt for hele 
PGI-systemet.

Tabell 1 Globale konfigurasjonsparametere

Parameter Beskrivelse

Router Element som inneholder konfigurasjonsinformasjon for alle innkommende 
og utgående TCP/IP-tilkoblinger mellom PGI og sykehussystemet. 
Se Konfigurasjonsparametere for utgående tilkobling på side 14 og 
Konfigurasjonsparametere for innkommende tilkobling på side 17 
for mer informasjon.

MessageConfig Element som inneholder konfigurasjonsinformasjon som gjelder for alle 
IHE-meldinger generert av PGI. Se Tabell 2 Konfigurasjonsparametere for 
globale meldinger på side 13 for mer informasjon.

HL7LoggingConfig Element som inneholder konfigurasjonsparametere som gjelder 
loggføring av alle IHE-meldinger og bekreftelsestrafikken mellom 
PGI og sykehussystemet. Se Tabell 3 Konfigurasjonsparametere for 
loggfiler på side 14 for mer informasjon. 

UnprocessedItemLoggingConfig Element som inneholder konfigurasjonsparametere som gjelder for 
loggføring av meldinger som PGI ikke kunne behandle. Se Tabell 3 
Konfigurasjonsparametere for loggfiler på side 14.

HL7Culture Kulturinnstilling som brukes til lokalisering av IHE-meldinger. For 
øyeblikket er det bare apparatets alarmtekst i IHE ACM-meldinger som 
er lokalisert av PGI.

Standardverdi: «en-US»

Gyldig verdi: Enhver gyldig kulturspesifikasjon. 

Merk: Hvis det ikke er noen oversettelsesfiler som svarer til den angitte 
kulturen, vil PGI sende ut alarmtekst ved hjelp av «en-US»-kulturen.

StateFilesPath Identifiserer katalogbanen der lagringsfiler for PGI-status holdes. 

Standardverdi: Filer lagres i «%ProgramData%\Smiths Medical\ 
PharmGuard Interoperability»-banen. Ellers lagres filer ved hjelp av den 
spesifiserte banen.

AuditFilesPath Identifiserer katalogbanen der revisjonsloggfilene for PGI-meldinger 
er lagret. 

Standardverdi: Filer lagres i «%ProgramData%\Smiths Medical\ 
PharmGuard Interoperability»-banen. Ellers lagres filer ved hjelp av den 
spesifiserte banen.



    Konfigurasjon av PharmGuard® Interoperability Side 13

Parameter Beskrivelse

DeviceCommunicationTimeoutInSeconds Hvis PGI ikke mottar en apparatmelding for et bestemt apparat innen 
denne terskelen, anser PGI apparatet for å være ute av kommunikasjon 
og genererer en IPEC «comm status offline»-melding for apparatet.

Standardverdi: 420(7) (minutter)

Gyldige verdier: Et heltall mellom 1 og 86400 (1 dag).

Merk: PGI forventer å motta en statusmelding fra hvert apparat med 
jevne kommunikasjonsintervaller. Apparatstatus-meldingen (også 
kjent som et apparatets hjerteslagsmelding), rapporteringsfrekvens, 
styres av AliveReportInterval MDS-konfigurasjonsparameteren 
innen PharmGuard® Server. Standardverdien er 300 sekunder. 
Hvis innstillingsparameteren AliveReportInterval er endret, må kanskje 
denne PGI-parameteren justeres slik at den reflekterer den oppdaterte 
serververdien.

StateSaveIntervalInSeconds Antall sekunder mellom regelmessige statuslagringer.

Standardverdi: 15 sekunder.

Tabell 2 Konfigurasjonsparametere for globale meldinger
Parameter Beskrivelse

ClientIdentifier Identifikator for organisasjonen tilknyttet denne PGI-forekomsten. 
Denne verdien vises som verdien i PID 3(1).4 (PatientIdentifierList(1).
AssigningAuthority)-feltet over utgående IHE-meldinger.

Standardverdi: (ikke utfylt)

Gyldig verdi: Tegnstreng mellom 1 og 100 tegn.

DeviceInactivityLimitInDays Antall dager med apparatinaktivitet før apparatdataene tømmes fra PGI.

Standardverdi: 30 dager.

Gyldige verdier: 14 til 360.

DefaultPatientIdentifier Definerer PID-3.1 (PatientIdentifierList.IDNumber)-verdien for alle 
utgående IHE-meldinger.

Standardverdi: Streng «0»

Gyldige verdier: Strenger med 15 tegn eller færre som ikke inneholder 
mellomrom.

VIKTIG! Denne parameteren skal ikke endres uten veiledning 
fra Smiths Medicals tekniske støtte.
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Tabell 3 Konfigurasjonsparametere for loggfiler
Parameter Beskrivelse

MaxLogFileSizeInMB Maksimal størrelse på enhver gitt loggfil i loggfilsettet. 

Standardverdier: 

HL7-loggføring: 250

Loggføring av ubehandlet element: 250

Gyldige verdier: Må være større enn null.

MaxLogFileAgeInHours Maksimal alder på en fil i loggfilsettet. 

Når denne parameteren er angitt, lukkes den nåværende loggfilen når 
den når denne alderen, og neste loggfil åpnes for skriving, enten ved 
å opprette en ny fil eller overskrive den eldste filen hvis det maksimale 
antall filer er nådd. 

Standardverdier: 

HL7-loggføring: 24

Loggføring av ubehandlet element: 24

MaxLogFileCount Maksimalt antall loggfiler som skal beholdes. Når maksimalt antall er 
nådd, slettes de eldste filene.

Standardverdier: 

HL7-loggføring: 30

Loggføring av ubehandlet element: 30

MaxFlushTimeInSeconds Antall sekunder før in-memory-data strømmes til loggfiler.

Standardverdi: Strømming utføres etter hver skriving for all PGI-loggføring.

EncryptData Standardinnstilling for kryptering av loggfiler. Denne parameteren er ikke 
ført opp. Hvis du vil deaktivere kryptering, legg til parameteren og sett 
verdien til false.

Konfigurasjonsparametere for utgående tilkobling
PharmGuard® Interoperability sender IHE-meldinger til sykehussystemet over en utgående TCP/IP-tilkobling. 
Flere utgående tilkoblinger kan defineres, hver med et unikt sett av støttede IHE-meldingsprofiler, egenskaper 
for meldings- og bekreftelseshåndtering og meldingsloggfiler. 

Vær oppmerksom på at det er lavere TCP-tilkoblingsparametere som kan angis for både utgående og innkommende 
tilkoblinger. Se avsnittet Vanlige konfigurasjonsparametere for TCP/IP på side 18 for mer informasjon.

Tabell 4 Konfigurasjonsparametere for utgående tilkobling
Parameter Beskrivelse

Name Tilkoblingsnavn. 

Standard: Standard PGI-konfigurasjonen inneholder følgende utgående 
tilkoblinger: «Main_Out», «PIV_Out» og «MEMDMC Out». Hvert 
tilkoblingsnavn må være spesifisert og må være unikt.
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Parameter Beskrivelse

Port Tilkoblingsport. 

Standard: Følgende porter er definerte som standard: 2000, 2001, 2002. 
Må være spesifisert.

Merk: Hvis MDS-en ikke laster inn PGI-plugin, skal det sjekkes etter 
portkonflikter med andre tjenester som kjører. Windows Messaging 
Service bruker f.eks. vanligvis portene 2101, 2103 og 2105. Det anbefales 
å unngå de portene.

Host Standard: localhost. Må være spesifisert.

Gyldig verdi: Tegnstreng som definerer en gyldig IPv4-/IPv6-adresse 
eller vertsnavn. 

Profile Definerer en bestemt IHE-profil støttet av denne tilkoblingen. En utgående 
tilkobling støtter en eller flere av følgende profiler: ACM, DEC, IPEC, PIV, 
MEMDMC. For ytterligere informasjon, se Profilkonfigurasjonsparametere 
på side 19.

MLLP Angir at meldinger som sendes ut av denne tilkoblingen, er kodet 
i Minimal Lower Layer Protocol (MLLP). For ytterligere informasjon, 
se MLLP-parametere på side 21.

Spooler Identifiserer katalogbanen der PGI-utspolingsfiler oppbevares. 
For ytterligere informasjon, se Tabell 11 Utspolingsparametere på side 22.

AckErrrorAction Angir PGI-meldingshåndtering når den mottar en HL7-bekreftelse fra 
sykehussystemet som angir at det oppsto en feil (MSA-1-bekreftelseskode 
for AE eller CE). 

Mulige verdier: Retry, Discard

Standardverdi: Retry

AckRejectAction Angir PGI-meldingshåndtering når den mottar en HL7-bekreftelse 
fra sykehussystemet som angir at det oppsto en avvisning av feil  
(MSA-1-bekreftelseskode for AR eller CR).

Mulige verdier: Retry, Discard

Standardverdi: Retry

AckEmptyAction Angir PGI-meldingshåndtering når den mottar en HL7-bekreftelse fra 
sykehussystemet uten en MSA-1-bekreftelseskode.

Mulige verdier: Retry, Discard

Standardverdi: Retry

AckOtherAction Angir PGI-meldingshåndtering når den mottar en HL7-bekreftelse fra 
sykehussystemet som ikke kan parseres av PGI.

Mulige verdier: Retry, Discard

Standardverdi: Retry

NoAckAction Angir PGI-meldingshåndtering når den ikke mottar en HL7-bekreftelse. 

Mulige verdier: Retry, Discard

Standardverdi: Retry
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Parameter Beskrivelse

BadMsgIdAction Angir PGI-meldingshåndtering når den mottar en HL7-bekreftelse 
fra sykehussystemet der returnert meldings-ID ikke samsvarer med 
meldings-ID-en til den sendte meldingen (MSA-2 MessageControl ID 
samsvarer ikke med MSH-10 til den utgående meldingen).

Mulige verdier: Complete, Retry eller Discard

Standardverdi: Complete

MaxRetries Maksimalt antall ganger du kan prøve å sende meldingen på nytt hvis 
en TCP-feil oppstår.

Standardverdi: 0

MsgRetryIntervalInSeconds Tidsrommet i sekunder du må vente mellom sendeforsøkene av meldingen. 
Et frakoblings-/tilkoblingsforsøk gjøres alltid mellom forsøkene.

Standardverdi: 0

ConnRetryIntervalInSeconds Tidsrommet i sekunder du må vente mellom forsøkene på å opprette 
tilkobling.

Standardverdi: 5 sekunder

ConnectTimeoutInSeconds Tidsrommet tillatt for å opprette en tilkobling.

Standardverdi: 5 sekunder

IdleTimeoutInSeconds Tidsrommet en tilkobling holdes åpen uten utgående meldinger før den 
lukkes automatisk. Hvis det ikke er angitt, holdes tilkoblingen åpen på 
ubestemt tid.

Standardverdi: Holdt åpen på ubestemt tid.

RcvTimeoutInSeconds Tidsrommet mellom når bytes må være mottatt. Tilkoblingen lukkes når 
dette tidsavbruddet er overskredet.

Standardverdi: 5 sekunder

SslEnabled Still inn på true hvis Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security 
(TLS) er aktivert.

Standardverdi: False

lgnoredErrors Typen SSL-feil som skal ignoreres.

Verdier:

0 – Ingen feil

1 – Eksternt sertifikat ikke tilgjengelig

2 – Eksternt sertifikat-navnekonflikt

4 – Eksternt sertifikat-kjedefeil

ClientCertificate Utsteder av sertifikatet som brukes. Still inn denne verdien for å aktivere 
SSL på tilkoblingen.
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Konfigurasjonsparametere for innkommende tilkobling
PharmGuard® Interoperability mottar innkommende IHE-meldinger fra sykehussystemet over en innkommende 
tilkobling. Flere innkommende tilkoblinger kan defineres, hver med et unikt sett av støttede IHE-meldingsprofiler, 
TCP/IP-parametere og meldingsloggfiler. 

Vær oppmerksom på at det er lavere TCP-tilkoblingsparametere som kan angis for både utgående og 
innkommende tilkoblinger. Se Vanlige konfigurasjonsparametere for TCP/IP på side 18 for mer informasjon.

Tabell 5 Konfigurasjonsparametere for innkommende tilkobling
Parameter Beskrivelse

Name Tilkoblingsnavn. 

Standard: «PIV_In», «MEMLS_In». Tilkoblingsnavn må være angitt og unikt for hver 
tilkobling. 

Port Tilkoblingsport. 

Standard: 2010 og 2011. Må være angitt for hver tilkobling.

Merk: Hvis MDS-en ikke laster inn PGI-plugin, skal det sjekkes etter portkonflikter 
med andre tjenester som kjører. Windows Messaging Service bruker f.eks. 
vanligvis portene 2101, 2103 og 2105. Det anbefales å unngå de portene.

Profile Definerer en bestemt IHE-profil støttet av denne tilkoblingen. En innkommende 
tilkobling støtter en eller flere av følgende profiler: PIV, MEMLS. For ytterligere 
informasjon, se Vanlige konfigurasjonsparametere for TCP/IP på side 18.

MLLP Angir at meldinger som sendes ut av denne tilkoblingen, er kodet i MLLP-protokollen. 
For ytterligere informasjon, se Tabell 10 MLLP-parametere på side 21.

PIV Angir de bestemte konfigurasjonsparametrene knyttet til å behandle 
forespørselsmeldingene fra Smart Pump Programming (PIV). For ytterligere informasjon, 
se Tabell 9 PIV-konfigurasjonsparametere på side 20.

Backlog Maksimalt antall ventende forespørsler om innkommende tilkobling. 

Standardverdi: 100

TimeoutInSeconds Tidsrommet mellom når bytes må være mottatt. Tilkoblingen lukkes når dette 
tidsavbruddet oppstår. Hvis det ikke er angitt, brukes standardoperativsystemets 
serversemantikk.

Standardverdi: Operativsystemets serververdi.

InitialTimeoutInSeconds Første tidsavbrudd mellom når tilkoblingen utføres til første byte må være mottatt. 
Tilkoblingen lukkes når verdien for dette tidsavbruddet er overskredet. Hvis det ikke er 
angitt, brukes standardoperativsystemets serversemantikk.

Standardverdi: Operativsystemets serververdi.

ServerCertificate Utsteder av sertifikatet som brukes til denne tilkoblingen. Stilt inn på en verdi for 
å aktivere SSL på innkommende tilkoblinger. Hvis det ikke er angitt, blir ikke SSL 
aktivert.

Standardverdi: (ikke utfylt) (SSL ikke aktivert)

ClientAuthentication 
Certificate

Sertifikat som brukes til å autentisere klienten.

IgnoreClientErrors Feil i SSL-policyen som skal ignoreres av klienten. Hvis ClientAuthenticationCertificate 
ikke er stilt inn, må RemoteCertificateNotAvailable (1) stilles inn.

CertificateRevocationCheck SSL-sertifikatautentiseringen vil bruke en sertifikatgjenkallingsliste når denne 
parameteren er stilt til true.
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Vanlige konfigurasjonsparametere for TCP/IP
Følgende parametere er vanlig for både innkommende og utgående tilkoblingskonfigurasjon.

Tabell 6 Vanlige konfigurasjonsparametere for TCP/IP

Parameter Beskrivelse

Adapter Når systemet har flere nettverksadaptere konfigurert, brukes denne parameteren til å 
angi den bestemte adapteren som skal brukes. Hvis denne verdien ikke er angitt, kan alle 
typer nettverksadapter brukes. 

Standardverdi: Bruk alle typer nettverksadapter.

LingerTimeInSeconds Angir hvor lang tid en tilkobling vil forbli åpen etter at den er lukket, og det gjenstår data 
som skal sendes. Hvis det ikke er angitt, deaktiveres dveletiden.

Standardverdi: Ikke angitt (dveletiden er ikke aktivert).

Nagle Still på true for umiddelbart å sende hver pakke med data når det blir bedt om det. 
Ellers brukes Nagle-algoritmen til å kombinere små pakker.

Standardverdi: False (bruk Nagle-algoritme).

Ipv6 Still på true hvis tilkoblingen bruker IPv6. Hvis det ikke er angitt, brukes IPv4.

Standardverdi: False (bruk IPv4).

RcvBufferSize Angir størrelsen på kontaktens mottaksbuffer i byte. Hvis det ikke er angitt, brukes en 
standardstørrelse på 8192.

Standardverdi: 8192

XmtBuffersize Angir størrelsen på kontaktens sendebuffer i byte. Hvis det ikke er angitt, brukes en 
standardstørrelse på 8192.

Standardverdi: 8192

DumpRxData Stilt til true for å aktivere diagnostisk loggføring av byter mottatt av tilkoblingen.  
Hvis det ikke er angitt, er verdien false.

Standardverdi: False.

DumpTxData Stilt til true for å aktivere diagnostisk loggføring av byter sendt av tilkoblingen.  
Hvis det ikke er angitt, er verdien false.

Standardverdi: False.

EnableStrongCrypto Stilt til true for å aktivere kun den nyeste versjonen av SSL/TLS for bruk på en tilkobling 
som bruker SSL/TLS. Hvis det ikke er angitt, er verdien false standardprotokoll, vanligvis 
brukes SSL 3.0 eller TLS 1.0.

Standardverdi: False
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Profilkonfigurasjonsparametere

Tabell 7 Profilkonfigurasjonsparametere
Parameter Beskrivelse

Name Identifiserer IHE-profilen (IHE-meldingstyper) som behandles av denne profilen.

Standardverdi: (ikke utfylt) (én profiltype må være angitt).

Gyldige verdier: 

Utgående tilkobling: ACM, DEC, IPEC, PIV, MEMDMC, MEMLS

Innkommende tilkobling: PIV, MEMLS

Version Angir IHE-meldingsversjonen som svarer til den angitte profilen. For mer informasjon, 
kontakt administratoren for sykehusets informasjonssystem. 

Når versjonen ikke er angitt, er standardverdien «1».

ExpirationInSeconds Utgående IHE-meldinger eldre enn denne terskelen forkastes av PGI i stedet for å leveres 
til sykehussystemet.

Standardverdi: 7 dager (604800 sekunder).

Encoding Kodingsverdi stilt til MSH-18-felt for alle utgående IHE-meldinger.

Standardverdi: «UNICODE UTF-8»

Gyldige verdier: «UNICODE UTF-8»

MessageParameters Parametere som vanligvis brukes til å fylle ut MSH-feltene i utgående IHE-meldinger. 
Hver profil kan angi sine egne unike meldingsparametere. For ytterligere informasjon, 
se Tabell 8 IHE-meldingsparametere på side 19.

IHE-meldingsparametere

Tabell 8 IHE-meldingsparametere
Parameter Beskrivelse

SendingFacility Verdien stilt i MSH 4.1 (Sending Facility.NamespaceID) 

Standardverdi: (ikke utfylt).

Gyldig verdi: Tegnstreng fra 1 og 277 tegn i lengde.

ReceivingApplication Verdien stilt i MSH 5.3 (Receiving Application.NamespaceID) 

Standardverdi: (ikke utfylt).

Gyldig verdi: Tegnstreng fra 1 og 277 tegn i lengde.

ReceivingFacility Verdien stilt i MSH 6.1 (Receiving Facility.NamespaceID) 

Standardverdi: (ikke utfylt).

Gyldig verdi: Tegnstreng fra 1 og 277 tegn i lengde.

ProcessingIdentifier Verdien stilt i MSH-11 (Processing Identifier)

Standardverdi: «P»

Gyldig verdi: «P», «T» eller «D»
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PIV-konfigurasjonsparametere

Tabell 9 PIV-konfigurasjonsparametere

Parameter Beskrivelse
DeriveInfusionDurationFromVTBIAndRate Bestemmer hvordan infusjonsvarighet avledes. Når true, 

kalkuleres infusjonsvarighet ut fra PIV-meldingsvolum som 
skal infunderes (RXG-5-felt (Gi minimumsmengde)) delt 
på infusjonshastigheten (OBX-5-felt i 157784^MDC FLOW_
FLUID_PUMP^MDC OBX-segmentet). Når denne parameteren 
er true, avvises i tillegg alle PIV-meldinger som mangler et 
157784^MDC_FLOW_FLUID_PUMP^MDC OBX-segment av 
PGI. Når false, avledes infusjonsvarigheten fra TQ1-13-feltet 
(Hendelsesvarighet). 

Merk: Selv om parameteren er stilt til true, vil et utfylt TQ1-
13-felt i PIV-meldingen ha forrang over denne innstillingen 
og infusjonsvarigheten vil avledes fra TQ1-13-verdien.

Standardverdi: False.

Gyldig verdi: True eller False.
EquipmentInstanceIdentifierPumpIDComponent Bestemmer hvordan PGI validerer informasjonen fra 

serienummeret til apparatet i PIV-meldinger i 69986^MDC_
DEV_PUMP_INFUS_VMD^MDC OBX-segment og fra hvilket 
meldingsfelt serienummeret til apparatet trekkes ut. 

Når den er stilt til «EI-1»: avledes serienummeret til apparatet fra 
OBX-18.1 (EquipmentInstanceIdentifier. EntityIdentifier)-feltet. 
Videre håndheves følgende valideringsregler:

• OBX-18.1 må ha en utfylt verdi.

• OBX-18.3 må ha verdien «001A010000000001».

• OBX-18.4 må ha verdien «EUI-64».

Når den er stilt til «EI-3»: avledes serienummeret til apparatet 
fra OBX-18.3 (EquipmentInstanceIdentifier.UniversalID) -feltet. 
Videre håndheves følgende valideringsregler:

• OBX 18.3 må ha en verdi utfylt med bokstaver.

• OBX 18.4 må ha verdien «Smiths Medical».

Standardverdi: «EI-1».

Gyldig verdi: «EI-1» eller «EI-3».
RXGFieldForDrugLibraryMatchValue Indikerer om du skal bruke RXG 4.1- eller RXG 4.2-verdien fra PIV-

forespørsel som tilpasningsverdien til medikamentbiblioteket. 

Standardverdi: «RXG-4.1».

Gyldig verdi: «RXG-4.1», «RXG-4.2».
UsePIVOrderNumberinDECAndIPEC Hvis den er stilt til true, er bestillingsnummeret angitt 

på inngangs-PIV-forespørselen inkludert i DEC- og IPEC-
meldingene generert for den tilsvarende infusjonen. 
Bestillingsnummeret er lagret i OBR-2 (PlacerOrderNumber) 
-feltet i meldingene.



    Konfigurasjon av PharmGuard® Interoperability Side 21

Parameter Beskrivelse
AppAckOnUserAccept Hvis innstilt på true, godkjennes PIV-forespørselen når 

klinikeren har angitt sin intensjon om å fortsette med ordren. 
Dette alternativet ignoreres på pumper som ikke støtter denne 
funksjonen. Hvis innstilt på false, godkjennes PIV-forespørselen 
så snart pumpen mottar ordren og verifiserer den.

Standardverdi: False.

Gyldig verdi: True eller False.
MaxRequestAgeInSeconds Maksimal alder på en inngangs-PIV-forespørsel som behandles. 

PIV-meldinger eldre enn denne aldersterskelen forkastes i stedet 
for å behandles. Vanligvis sendes en bruksbekreftelse som 
indikerer et tidsavbrudd til sykehussystemet når dette oppstår.

Standardverdi: 120 (2 minutter).
SendAppMessageTimeoutInSeconds Verdi for tidsavbrudd for programmeldinger sendt til en 

pumpe. Denne verdien skal angis til noen få sekunder 
høyere enn parameteren AppMsgTimeoutInSeconds i delen 
MDSIncomingConfig. Denne parameteren må ikke endres uten å 
konsultere teknisk støtte hos Smiths Medical først.

Standardverdi: 70 sekunder

MLLP-parametere
Konfigurasjonsparametere knyttet til Minimum Lower Layer Protocol (MLLP). Alle PGI-genererte utgående 
IHE-meldinger er innrammet ved hjelp av denne protokollen. 

VIKTIG! Disse parametrene bør ikke endres uten å konsultere Smiths Medicals tekniske støtte.

Tabell 10 MLLP-parametere

Parameter Beskrivelse
StartBlock Byte-kode indikerer starten på en blokk 

Standardverdi: 11

Gyldig verdi: Et hvilket som helst 8 bit usignert heltall 

EndBlock Byte-kode indikerer slutten på en blokk

Standardverdi: 20

Gyldig verdi: Et hvilket som helst 8 bit usignert heltall
EndData Byte-kode indikerer slutten på data. 

Standardverdi: 13

Gyldig verdi: Et hvilket som helst 8 bit usignert heltall



PharmGuard® Interoperability  Software 2.1 AdministratorveiledningSide 22

Tabell 11 Utspolingsparametere
Parameter Beskrivelse

Path Identifiserer katalogbanen der PGI-utspolingsfiler oppbevares. 

Standardverdi: Hvis denne ikke finnes, lagres filene i «{ApplicationData}\Smiths Medical\
Interop»-banen (vanligvis C:\ProgramData\). Ellers lagres filer ved hjelp av banen 
spesifisert av dette elementet. 

MaxFileSizeInMB Maksimal størrelse i megabyte på enhver gitt spoolfil i spoolfilsettet.

Standardverdi: 10 MB

MaxFileAgeInHours Maksimal alder i timer på en spoolfil i spoolfilsettet. Filer med en alder som er eldre 
enn denne verdien vil bli overskrevet med nye data når denne parameteren er angitt. 
Hvis den ikke er angitt, håndheves ingen maksimal alder.

Standardverdi: (ikke utfylt).

MaxFileCount Maksimalt antall spoolfiler som skal lagres i spoolfilsettet. Når maksimum er nådd, slettes 
den eldste filen og erstattes med en nyere. Hvis det ikke er angitt, blir ikke noe maksimalt 
filantall håndhevet.

Standardverdi: (ikke utfylt)

AppendSession Angir om du vil legge til en eksisterende spoolfil eller åpne en ny fil når du initialiserer 
utspolingen. Hvis den ikke er angitt, er verdien true.

Standardverdi: True.
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Kapittel 3  Overvåking av PharmGuard® Interoperability 

Vise meldingslogg for PharmGuard® Interoperability
PharmGuard® Interoperability loggfører meldinger når det oppdager feil eller advarselsforhold i løpet 
av operasjonen. 

Systemhelsevarsler for PharmGuard® Interoperability 
• PharmGuard® Interoperability ruter bestemte feil, kjent som systemhelsevarsler til PharmGuard® Server 

for inkludering i PharmGuard® Server-aktivitetssporingsrapportene. 

• PharmGuard® Interoperability-hendelsene i denne rapporten har sporingskoder som begynner med 
«CO» og genereres vanligvis av følgende grunner:

• Feil som lagrer eller gjenoppretter PGI-intern tilstand har oppstått.

• En intern feil som krever assistanse fra Smiths Medicals tekniske støtte, har oppstått.

Merk: Tabell 12 angir PGI-sporingshendelseskoder og beskrivelser for PGI. Verdiene inni klammene «{ }» 
representerer plassholdere for data som er spesifikke for hendelsen.

Tabell 12 Sporingshendelseskoder for PharmGuard® Interoperability
Hendelses- 
sporingskode Melding Konsekvenser

CO001 DataStage-oppdateringsfeil for enhet {0}.  
Feil: {1}.

Hvis enheten for tiden infunderer, rapporteres 
ikke ytterligere data for den nåværende 
infusjonen som sendes av enheten som er angitt 
i meldingen. På-/avlogget nett-status for alarm 
og enhet vil fortsatt bli rapportert. Rapportering 
av infusjonsdata vil fortsette når en ny infusjon 
startes på enheten.

CO003 {0} melding bestod ikke valideringen,  
enhet: {3}, feil: '{1}', melding: '{2}'

Hvis enheten for tiden infunderer, rapporteres 
ikke ytterligere data for den nåværende 
infusjonen som sendes av enheten som er angitt 
i meldingen. På-/avlogget nett-status for alarm 
og enhet vil fortsatt bli rapportert. Rapportering 
av infusjonsdata vil fortsette når en ny infusjon 
startes på enheten.

CO009 Intern behandlingsfeil: {0}.
En intern behandlingsfeil har oppstått. Avhengig 
av typen feil, kan man trenge manuell inngripen 
av en Smiths Medical-tekniker.

CO011 Ingen HL7-tilkoblinger er konfigurert. Ingen innkommende eller utgående tilkoblinger 
finnes i PGI-konfigurasjonen.

CO012 Ingen meldingstyper konfigurert for  
tilkoblingen '{0}'

Ingen IHE-profiler angitt i PGI-konfigurasjonen.

CO013 RPGI-konfigurasjon er ugyldig. Feil: '{0}' PGI-konfigurasjon er ugyldig. Feil: '{0}'

CO014 Uventet feilbehandlingsmelding.  
Feil: ‘{0}’, melding: ‘{1}’.

PGI oppdaget en uventet feil mens en 
apparatmelding ble behandlet.
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Hendelses- 
sporingskode Melding Konsekvenser

CO015 Lagret tilstandsfil er skadet. Feil: ‘{0}’.
Lagringsfil for PGI-tilstand er skadet. 
PGI kan fortsette å kjøre, men vil ikke kunne 
gjenopprette sin tilstand i tilfelle serverstart.

CO016 Krasj oppdaget på forrige runde av serveren.
PGI oppdaget et krasj under gjenoppretting. 
PGI vil kanskje ikke klare å gjenopprette fra 
sine tilstandslagringsfiler.

CO017 Kan ikke lagre tilstandsdata. Feil: ‘{0}’.
Lagringsfil for PGI-tilstand er skadet. 
PGI kan fortsette å kjøre, men vil ikke kunne 
gjenopprette sin tilstand i tilfelle serverstart.

CO018 Forsøk på å gjenopprette tilstand mislyktes. 
Feil: ‘{0}’.

PGI kunne ikke gjenopprette sin tilstand under 
omstart. Avhengig av typen feil, kan PGI stoppe 
eller starte i en initialisert tilstand.

CO019 Tilstand gjenopprettet. PGI gjenopprettet sin tilstand.

CO020 Starter med ingen eksisterende 
infusjonstilstandsdata.

PGI kunne ikke gjenopprette sin tilstand. 
Den startet i en initialisert tilstand i stedet, 
noe som betyr at PGI ikke kan rapportere om 
infusjoner som pågikk på tidspunktet for omstart.

CO021 Tilkoblingsfeil. Tilkobling: '{0}'. Feil: '{1}' PGI oppdaget feil mens den koblet seg til 
sykehussystemet.

CO022 Konfigurasjonsfeil for autentisering. Sikkerhetsfeil oppdaget. PGI slår seg av.

CO023 Datalagerfeil Feil oppdaget ved skriving til loggen.

CO024
Avbrudd i apparatmelding oppdaget. Apparat-ID 
= '{0}' Melding-ID = '{1}' ID for siste behandlede 
hendelsesmelding = '{2}'.

Avbrudd i pumpemeldingsstrøm oppdaget. PGI 
vil slutte å rapportere om denne infusjonen.

CO025 AMU-unntak for PIV-forespørsel '{0}'. {1}. Feil oppdaget under behandling av Smart Pump 
Programming-forespørsel.

CO026 Ingen AMU-biblioteker ble funnet på 
målserveren.

SPP-forespørselen kan ikke behandles. 
Medikamentbiblioteker er kanskje ikke installert 
på serveren.

CO027 Kan ikke laste bibliotek for apparatet '{0}' for PIV-
forespørsel '{1}'.

SPP-forespørselen kan ikke behandles på grunn 
av feil i lasting av medikamentbiblioteket på 
serveren.

Merk: Se PharmGuard® Server bruker- og administratorveiledning for mer informasjon om aktivitetssporingsrapportene.

Ytelseshensyn for PharmGuard® Interoperability  
PGI meldings-, revisjons-, logg- og utspolingsfiler kan bli ganske mange med tiden. For å sikre topp ytelse 
må disse filene allokeres på en egen disk eller diskvolum.
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Gjenopprettingshensyn for PharmGuard® Interoperability 
PharmGuard® Interoperability fungerer som en kanal for å overføre data mellom Smiths Medicals 
infusjonspumper og sykehussystemet ditt. Det er ikke ment å være et langsiktig lagringssted for  
IHE-meldinger levert til systemene dine. 

Følgende avsnitt beskriver hvordan PharmGuard® Interoperability gjenoppretter seg fra følgende 
typer feilscenarier:

• Medical Device Server stoppet.

• Tap av nettverkstilkobling mellom PharmGuard® Interoperability og sykehussystemet.

• PharmGuard® Server-feil.

• Gjenopprettingsfeil for PharmGuard® Interoperability oppdaget mens 
PharmGuard® Interoperability lagrer eller gjenoppretter fra sin interne tilstand.

Medical Device Server stoppet
Når Windows-tjenesten Medical Device Server (MDS) er stoppet, setter pumpene alle meldinger i et 
køsystem internt til MDS-tjenesten er startet på nytt. Når MDS er startet på nytt, sendes meldingene i køen 
til PGI, og tilsvarende IHE-meldinger blir generert og sendt til sykehussystemet.

Tap av nettverkstilkobling mellom PharmGuard® Interoperability og sykehussystemet
PharmGuard® Interoperability skriver alle IHE-meldinger generert i frakoblingsperioden til utspolingsfilene 
sine. Når tilkoblingen mellom PGI og sykehussystemet er gjenopprettet, vil PGI sende de utspolede  
IHE-meldingene til sykehussystemet i den rekkefølgen de ble generert av PGI.

Merknader: 

• Konfigurasjonsparametere for PharmGuard® Interoperability kontrollerer maksimal størrelse 
på utspolingsfil og/eller alderen på meldingene. Når grenser er nådd, overskriver PGI de eldste 
meldingene med de nyeste. I dette tilfellet vil sykehussystemet se hull i IHE-meldinger når det 
kobles til PGI på nytt.

• PharmGuard® Interoperability er som standard konfigurert til å vente på en bekreftelse (ACK) 
fra sykehussystemet ditt før den neste IHE-meldingen sendes, og vil kjøre alle etterfølgende 
meldinger når den ikke mottar en ACK eller mottar en negativ bekreftelse (NACK) for en 
bestemt melding.

• IHE-spesifikasjonen krever at en bekreftelsesmelding alltid sendes ved mottak av hver IHE-melding.

• Forhindre at det sendes utdaterte meldinger til sykehussystemet ved å angi profilkonfigurasjonsparameteren 
ExpirationInSeconds til en passende verdi.

PharmGuard® Server-feil 
Som en del av serverens omstartsprosessering vil PharmGuard® Interoperability automatisk bruke eventuelle 
ventende oppdateringer som var på gang da serveren ble avsluttet.
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Gjenopprettingsfeil for PharmGuard® Interoperability 
Hvis PharmGuard® Interoperability ikke kan gjenopprette tilstanden etter en feil på server eller MDS og starte 
på nytt, vil PGI forsøke å automatisk initialisere sin tilstand og rapportere tilstanden via et systemhelsevarsel. 
Hvis dette skjer, vil PGI slutte å rapportere om alle infusjoner som pågår ved tidspunktet for feilen. 
Infusjoner startet etter feilen vil bli rapportert.

Hvis PharmGuard® Interoperability ikke kan initialisere seg selv, vil den tvinge en nedstenging av MDS, og 
PGI vil ikke være tilgjengelig før problemet er løst. Eksempler på problemer som krever manuell inngripen 
før MDS og PGI vil kjøre igjen, inkluderer:

• «Full disk»-tilstand på disker som inneholder lagringsfiler for PGI-tilstand.

• Tilgangsfeil på tilstandslagringsfiler på grunn av eksklusiv tilgang av annen bruk, dvs. sikkerhetskopiering 
av filer.

Sykehussystemhensyn
Ta kontakt med din sykehusleverandør for ytterligere hensyn i henhold til PGI-gjenoppretting og 
IHE-meldingsbehandling.

Sensitiv informasjon
Mens pumper ikke lagrer sensitiv informasjon, kan sensitiv informasjon legges til felt som kunden kan 
definere, som for eksempel Medikamentprogrammet. PGI endrer eller maskerer ikke verdiene i disse feltene 
og kommuniserer dem som de er til sykehussystemet. Data av denne art kan også vises i PGI-meldingsarkiv 
og loggfiler. 

Det er kundens ansvar å håndtere informasjon som inngår i disse feltene, og å vedta og gjennomføre 
hensiktsmessige sikkerhetsforanstaltninger for å forhindre unødvendig avsløring av sensitiv informasjon.

Merk: PharmGuard® Interoperability loggfører eller lagrer ikke noen pasientinformasjon mottatt i PIV- eller 
MEMLS-meldinger.
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