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Sammanfattning 

Patientövervakningssystem (eng., Patient data management systems) måste hantera 

olika datakällor som patientmonitorer, ventilatorer och pumpar. Målet med detta 

arbete var att utveckla ett generellt och underhållsbart medicinskt protokoll samt ett 

databassystem för att hantera patientdata från olika medicintekniska instrument inom 

intensivvården.  

Ett prototypsystem med databas och experimentellt kommunikationsprotokoll 

skapades och utvärderades tekniskt mot övervakningsmonitorn Philips MP30. 

Systemet utvecklades i programmeringsspråket C# och använder sig av en MySQL-

databas.  

Studien visar att det är möjligt att skapa ett protokoll som hanterar olika medicinska 

datakällor. Rapporten beskriver det framtagna protokollet, datastrukturer, arkitektur 

samt förekommande relaterade kommunikationsstandarder som används inom 

sjukvården. 
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Abstract 

Patient data management systems (PDMS) have to handle various data sources such 

as patient monitors, ventilators and pumps. The objective of this work was to develop 

a general and maintainable medical protocol and a database system to manage patient 

data from various medical instruments in intensive care. 

A prototype system with an experimental communication protocol and a database was 

created and evaluated technically with a Philips MP30 patient monitor system. The 

system was developed in the programming language C# with a MySQL database. The 

study shows that it is possible to create a protocol that handles various medical data 

sources. The report describes the developed protocol, data structures, architecture and 

related communication standards used in healthcare. 
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1 Introduktion 

Medicinteknisk utrustning är idag viktiga beslutsstöd på våra sjukhus. I dagens 

sjukvård används olika typer av utrustning från olika tillverkare, vilket leder till 

svårigheter att skapa nya integrerade system som baserar sig på data från 

utrustningarna. Exempelvis finns det ett behov av att samla och visualisera data från 

en patient samt skapa sammanhållen statistik.  

För att sjukvårdspersonal ska kunna ta adekvata beslut gällande patienters vård, 

behövs bra underlag. För att underlätta beslutsfattandet är det viktigt att lätt kunna få 

tag i korrekt och relevant information på ett enkelt och smidigt sätt. Därför är det bra 

om så mycket information som möjligt kan samlas in per automatik, och inte kräver 

manuell avläsning och nedskrivning [1]. 

Idag finns flera interaktiva metoder för att ta del av klinisk information, som 

exempelvis smarta mobiler, surfplattor eller digitala arbetsbord. Dessa kan underlätta 

arbetet på en klinik, men en förutsättning är att samlad medicinsk information finns 

tillgängligt. Det finns idag ett flertal standarder för att kommunicera data mellan 

medicintekniska utrustningar och patientdatabaser [2] [3]. Dock finns få integrerande 

öppna protokoll som hanterar och samlar medicinsk information och som dessutom 

inte är väldigt omfattande att implementera. Många tillverkare har även egna 

proprietära system och ger inte stöd för de öppna standarderna.  

1.1 Syfte och mål 

Målet med denna studie var att utveckla ett  medicinskt protokoll samt en prototyp på 

ett databassystem för att hantera patientdata från medicinteknisk utrustning. Idén är att 

olika IT-system ska kunna samla information och visualisera den på olika sätt, 

exempelvis via stora skärmar, tablets, smartphones eller liknande. Kunden önskades 

att datainsamlingen skulle ske vart 15:e minut, samt att protokollet skulle vara 

generellt och underhållsbart. Med generellt och underhållsbart, avses att det ska vara 

lätt att lägga till ny utrustning. Utöver det övergripande målet skulle studien 
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identifiera existerande protokoll hos medicinteknisk utrustning som används primärt 

inom intensivvården.  

1.2 Avgränsning 

Rapporten omfattar inte frågeställningar gällande underliggande kommunikations-

säkerhet och felhantering, exempelvis bitfel vid överföring. Vidare omfattar inte 

arbetet, i någon större utsträckning, informationssäkerhetsaspekter som kryptering vid 

dataöverföring eller kryptering och avpersonifiering av sparad data. Arbetet har inte 

innefattat en undersökning av regulatoriska krav som exempelvis CE-märkning som 

krävs i Europa vid försäljning av medicinsk utrustning.  
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2 Bakgrund 

2.1 Medicintekniska kommunikationsstandarder 

Inom sjukvården används en rad olika format för att skicka information mellan olika 

medicintekniska system. Nedan beskrivs frekvent förekommande standarder och 

system. 

2.1.1 Health Level 7 

Health Level 7 (HL7) är en icke vinstdrivande standardiseringsorganisation som 

utvecklar standarder för elektroniskt utbyte och inhämtande av information inom 

medicinsk teknik [4]. Namnet anspelar på OSI-modellens sjunde lager och beskriver 

inte något om den fysiska hopkopplingen mellan system. OSI-modellen består av sju 

abstraktionslager där tanken är att varje lager bara kommunicerar med lagren ovan 

och under sig utan att behöva veta hur övriga lager hanterar saker. Lager ett motsvarar 

det fysiska lagret medan lager sju, applikationslagret, är där program som ftp och 

webläsare arbetar [5].  

HL7-standarden utvecklas är uppdelad i två större versioner, HL7 v2.x och HL7 v3. 

V3 utvecklades för att lösa vissa av de problem som fanns i v2.x, men är inte 

bakåtkompatibel med v2.x [6]. 

Nedan följer olika typer av data som HL7 focuserar på att hantera [7]. 

 Patienthantering, inskrivning, utskrivning och flyttning 

 Schemaläggning och bokning av rum, sängplatser utrustning mm 

 Schemaläggning av medicinska procedurer, resultat och kliniska prövningar 

 Ekonomisk administration 

 Medicinsk dokumentation 

 Medicinska journaler 

 Medicinska behandlingar 

I version 2.x skickas meddelanden i klartext med ASCII-värden som avgränsas med 

linjesymbolerna ”|” och ”~”. För att göra undergrupperingar i fälten används även 

symbolerna ”^” och ”&”. Figur 1 visar ett kodexempel av ett helt meddelande i 2.4. 
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MSH|^~\&|GHH LAB|ELAB-3|GHH OE|BLDG4|200202150930||ORU^R01|CNTRL-

3456|P|2.4<cr> 

 PID|||555-44-4444||EVERYWOMAN^EVE^E^^^^L|JONES|19620320|F|||153 

FERNWOOD DR.^ 

 ^STATESVILLE^OH^35292||(206)3345232|(206)752-

121||||AC555444444||67-A4335^OH^20030520<cr> 

 OBR|1|845439^GHH OE|1045813^GHH 

LAB|15545^GLUCOSE|||200202150730||||||||| 

 555-55-5555^PRIMARY^PATRICIA P^^^^MD^^|||||||||F||||||444-44-

4444^HIPPOCRATES^HOWARD H^^^^MD<cr> 

 OBX|1|SN|1554-5^GLUCOSE^POST 12H 

CFST:MCNC:PT:SER/PLAS:QN||^182|mg/dl|70_105|H|||F<cr> 

 

Figur 1. Ett exempelmedelande på HL7 version 2.4. 

Meddelandet är ett resultatmeddelande på en observation, eftersom raderna är längre 

än vad som får plats ovan, motsvarar ”<cr>” radslut. Första raden motsvarar 

medelandets header MSH. PID motsvarar patientinformation. OBR raden motsvarar 

vad för värde som efterfrågas. OBX motsvarar det observerade värdet.  

Version 3 använder sig istället av en XML-syntax som är mer omständig. Figur 2 

visar ett exempel som motsvarar OBR och OBX delen i v2.4 från Figur 1.  

<observationEvent> 

   <id root="2.16.840.1.113883.19.1122.4" extension="1045813" 

       assigningAuthorityName="GHH LAB Filler Orders"/> 

   <code code="1554-5" codeSystemName="LN" 

         codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 

         displayName="GLUCOSE^POST 12H CFST:MCNC:PT:SER/PLAS:QN"/> 

   <statusCode code="completed"/> 

   <effectiveTime value="200202150730"/> 

   <priorityCode code="R"/> 

   <confidentialityCode code="N"  

      codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> 

   <value xsi:type="PQ" value="182" unit="mg/dL"/> 

   <interpretationCode code="H"/> 

   <referenceRange> 

      <interpretationRange> 

          <value xsi:type="IVL_PQ"> 

          <low value="70" unit="mg/dL"/> 

          <high value="105" unit="mg/dL"/> 

        </value> 

        <interpretationCode code="N"/> 

      </interpretationRange> 

   </referenceRange> 

 

Figur 2. Ett exemplemedelande på HL7 version 3. 

 

Utöver koden i Figur 2, ska motsvarande för header och patientinformation och annat 

in, för att få ett komplett medelande [8]. 

På grund av problemen med bakåtkompabiliteten har det varit svårt för v3 att få 

genomslag. Detta eftersom de som vill utveckla system för v3, då även måste utveckla 

för v2.x samtidigt, eftersom många instrument och system fortfarande bara använder 

v2.x [9]. 
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2.1.2 DICOM 

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) är en standard för 

hantering av framförallt medicinska bilder och tillhörande information, exempelvis 

röntgenbilder. Den första publiceringen av standarden kom 1993. Den utvecklas av 

National Electrical Manufacturers Association (NEMA).  

DICOM stödjer olika typer av överföring av medicinsk information. För nätverk 

används TCP/IP och för offline-överföring kan olika lagringsmedia som cd eller usb-

minnen användas. Standarden hanterar även annat än bilder, exempelvis grafer, 

rapporter och utskriftsköer [10].  

Överföring med DICOM startar med en kontroll av att mottagaren kan ta emot den 

typen av information som ska skickas över. Kontrollen säkerställer bland annat 

hantering av komprimering och att protokollet är kompatibelt. Detta gör att 

information inte skickas om den inte kan tas omhand och ger möjlighet för sändaren 

att falla tillbaka till en äldre version av protokollet, eller skicka till någon annan 

mottagare som klarar att hantera informationen. DICOM har definierat unika 

identifikationskoder för de typer av bilder som den kan hantera. Det är viktigt att man 

använder rätt koder för rätt sak. För att produkter ska få kalla sig DICOM-kompatibel, 

är det noggranna krav på vad som måste uppfyllas. Detta för att i förväg kunna se ifall 

produkten kommer att kunna fungera tillsammans med annan utrustning [11]. 

2.1.3 ISO/IEEE 11073 

ISO/IEEE 11073 är en standard som varit under utveckling sedan 80-talet. Tidigare 

standarder den har utvecklat ifrån har varit Medical Information Bus (MIB), som 

sedan blev IEEE 1073 innan dess nuvarande form. Alla tillverkare av medicinsk 

utrustning har dock inte anammat standarden eftersom de ofta vill låsa in kunderna i 

sina egna system. [12]. Målet med standarden är att kunna få ett Plug-and-Play-

system där en användare ska kunna koppla in den medicinska utrustningen och att det 

automatiskt hittas och kommunicerar med systemet [13]. Standarden beskriver även 

ett interface för ihopkoppling, med HL7 och DICOM, när det gäller rapportering av 

observerade värden. [14] 

2.1.4 OpenICE  

OpenICE är ett intitiativ för att implementera standarden ASTM F-2761 [15] för en 

integrering av medicintekniska produkter. Det är ett öppet källkodsprojekt som 

beskriver ett ramverk för hur sjukvårdsapparater ska kunna integreras i sjukvårdens 

version av sakernas Internet (eng., Medical Internet of Things). Den använder sig av 

den internationella och öppna standarden, Data Distribution Service (DDS), för 

publicerings-prenumerations kommunikation [16]. 

2.1.5 Philips IntelliVue Data Export protocol 

Philips IntelliVue Data Export protocol [17] är Philips egna protokoll för att 

kommunicera med deras IntelliVue utrustning. Den har stöd för både nätverk (LAN, 

WIFI) och serieport (RS232). Nätverksprotokollet har den funktionaliteten att 

ansluten utrustning broadcastar sin närvaro med varierande frekvens på nätverket när 
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den ansluts. Tack vara det går det att hitta alla IntelliVue-enheter på ett subnät utan att 

att veta deras specifika IP-nummer. Protokollet stödjer överföring av mätdata, 

vågdata, larm och patientinformation.  
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3 Metod 

Avsnittet beskriver arbetsprocess och metoder som använts i denna studie. Under 

förstudien gjordes en tidsplanering vilken inte redovisas. 

 

 

Figur 3. Arbetsförlopp. 

3.1 Förstudie 

Förstudien bestod främst av kravinsamling, analys av medicinska kommunikations-

standarder samt en studie av Philips MP30 övervakningsmonitor och dess 

kommunikationsmöjligheter.  

Kunden önskade ett system för att inhämta data från medicinsk utrustning som finns 

på en intensivvårdsavdelning. Programmeringsspråk skulle vara C#. Kunden 

efterfrågade även undvikande av proprietär programvara för att säkerställa 

möjligheten för framtida kommersialisering av produkten. Vid genomgång av olika 

standarder som kunde vara intressanta för projektet, visades sig framförallt Philips 

IntelliVue och HL7 vara de främsta alternativen. Handledaren för examensarbetet 

tillhandahöll ett dokument [17] för hur IntelliVue ska fungera. Förstudien avslutades 

med en undersökning av HL7. 

3.2 Design och arkitektur 

Efter förstudien skapades en mjukvaruarkitektur. Idén var att ett huvudprogram skulle 

hantera inhämtandet av data från olika medicinska utrustningar med hjälp av moduler. 

Dessa moduler står för själva kommunikationen mot den medicinska utrustningen, 

och vidarebefordrar den till huvudprogrammet via ett eget protokoll. Modulerna kan 

antingen ligga på servern, men även på en annan dator, vilket är användbart ifall 

Förstudie Standarder Studie Prototyp Utvärdering 
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kommunikationsavståndet mellan modul och medicinskutrustning är begränsad. 

Huvudprogrammet behöver inte veta något om utrustningen i sig, utan bara hitta 

modulerna. Fördelen med arkitekturen är att modulerna kan skrivas mot olika typer av 

hårdvara och anslutningar, även sådan som kommer i framtiden, utan att 

huvudprogrammet behöver ändras.  

 

Figur 4. Arkitektur för systemet. Servern håller ordning på vilka Moduler som existerar. Dessa moduler 

kommunicerar med den medicinska utrustningen och läser av vitalparametrar. Data som kommer ifrån den 

medicinska utrustningen kodas om i modulprogrammet till det kommunikationsprotokoll som server och 

modulprogrammen delar. Data sparas sedan på servern i en databas, vilken kan frågas ut av andraprogram eller 

enheter. 

3.3 Systemutveckling 

Ett prototypsystem skapades i C# som kommunicerade via trådad TCP/IP (RJ45) port 

i övervakningsmonitorn MP30. Seriell och trådlös kommunikation studerades inte. 

Tanken med protokollet till modulerna är att det ska vara enkelt att implementera, 

utan att behöva särskilt mycket tid för inläsning. Protokollet bygger nästan bara på 

klartextmeddelanden vilket underlättar felsökning. Protokollet bryr sig inte om vilken 

typ av data som skickas under förutsättning att man kan skriva det som text. Behöver 

man hantera värden som bilder eller andra binärfiler, finns även i protokollet 

möjligheten att skicka filer, där man anger vilken typ av fil det är. Det program som 

vill läsa av data får på egen hand ta hand om informationen. Vid framtagning av 

protokollet prioriterades enkelhet och flexibilitet mer än hastighet eller 

överföringsstorlek. 

Patient 

Modul 

Server med databas 

Medicinsk utrustning 

Digitaltarbetsbord Tablet Smartphone 

Patient 

Modul 

Medicinsk utrustning 
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3.4 Felsökning och utvärdering 

Vid implementeringen av systemet krävdes en hel del felsökning för att undersöka att 

tolkningen av data var korrekt. Här användes Wireshark som är ett program som kan 

avlyssna nätverkstrafik på bitnivå [18]. Detta var till stor hjälp vid undersökning och 

felsökning vid systemutvecklingen. Systemet och protokollet är testades slutligen mot 

övervakningsmonitorn Philips MP30. MP30 hade tyvärr ingen funktion för att 

generera testdata för vågdata exempelvis EKG, varav den delen aldrig 

implementerades. Ingen annan utrustning än MP30 utvärderades. 

  



16   

 

 



  17 

 

4 Resultat  

Avsnittet beskriver den tekniska ansatsen samt det experimentella protokollet som 

utvecklades. 

4.1 Kortfattad beskrivning av implementerad prototyp 

Den implementerade prototypen klarar att inhämta momentana värden ifrån Phillips 

IntelliVue MP30 övervakningsmonitor. Testade värden är puls, SpO2 (syresättning i 

blodet), personuppgifter och anteckningar. Den klarar att hämta in information ifrån 

nätverksanslutna IntelliVue enheter. Hämtad information sparas i en MySQL databas. 

4.2 Arkitektur  

Systemet bygger huvudsakligen på informationsinhämtning (eng., fetch). Figur 5 visar 

den övergripande strukturen på den implementerade prototypen. 

Det implementerade modulprogrammet använder sig, i kommunikationen mot 

servern, av protokollet som beskrivs i avsnitt 4.3. Modulprogrammet börjar med att 

lyssna på anrop ifrån anslutna IntelliVue-enheter och håller reda på dessa, dessutom 

lyssnar den efter anslutning från servern för att starta inhämtning av data. När ett 

anrop mottages kontaktar modulprogrammet alla övervakningsmonitorer (i nuläget 

bara testat mot Philips IntelliVue MP30 och MP70), som den registrerat på nätverket 

och inhämtar momentana värden och patientinformation. Resultatet skickas tillbaka 

till anropande dator genom den öppnade TCP/IP-kopplingen. 
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Figur 5. Prototypens arkitektur. Den implementerade prototypen kör huvudprogrammet och modulprogrammet på 

servern tillsammans med databasen. För nätverkskommunikation mellan modulprogrammet och den medicinska 

utrustningen (MP30) används en switch. Fler MP30 kan anslutas via switchen för att utöka antalet 

övervakningsmonitorer.  Modulprogrammet kan ligga på en egen maskin. Pilarna illustrarar varifrån varje del 

initierar inhämtning av datainsamling. 

Huvudprogrammet, som ligger på servern, söker i en konfigurationsfil efter vilka IP-

nummer modulprogramen som data ska inhämtas ifrån finns. Sedan inhämtar 

huvudprogrammet all information det kan få från monitorerna via modulprogrammen. 

Dessa data sparas i en MySql-databas.  

För att lägga till ny medicinsk utrustning, utöver IntelliVue övervakningsmonitorer, så 

som sprutpumpar och respiratorer, behöver man endast tillverka ett nytt anpassat 

modulprogram (plug-in) anpassat till den utrustningen. Programmet behöver sedan 

bara lyssna på rätt TCP/IP-port och skicka svar enligt samma protokoll som beskrivs i 

avsnitt 4.3. Programmeringsspråk är då valfritt. 

4.3 Protokollet 

Alla kommandon och data kodas med UTF-8, förutom binärfiler, i det experimentella 

protokollet. Inhämtning av information via TCP/IP görs genom att koppla upp sig mot 

port 55556 på inhämtningsmodulen. Den hämtar då informationen från den 

medicintekniska utrustningen och skickar tillbaka den via samma uppkoppling. 

Alla kommandon och värden som överförs måste sluta med radslut. Kommandon som 

används får inte ha några inledande mellanrum på raderna och ska avslutas med ett 

”:”. Nedan följer en lista med kommandon som är implementerade för överföring med 

protokollet. 

Switch 

MP30 

Patient 

 

 

 

Server 

Intellivue.exe 

(Modulprogram) 
Moddserver.exe 

(Huvudprogram) 

 

MP30 

Patient 
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PLACE: Visar att här startar ny data från en medicinsk utrustning. Den ska ha 

ett unikt namn som gör att man kan identifiera vilka mätningar som 

kommer från vilken utrustning. Vill man skicka information från flera 

mätstationer i samma överföring ifrån modulprogramet, görs det 

genom att man lägger in en ny ”PLACE:” och sedan den nya 

mätstationens information. 

TIME: Används ifall man vill ge en tidsangivelse för de mätdata som kommer 

efter ”TIME:” kommandot. Om den inte anges, sätts tiden till den tid 

som är då värdena läses in. Alla värden, inom samma ”PLACE:”, efter 

detta kommando och fram till nästa ”TIME:” tidskodas med vald tid. 

VALUE: Används till att lägga in data i form av typ, värde, enhet och relevans. 

De värden som inte anges måste läggas in som tomma. Flera 

”VALUE:” kan förekomma i samma ”PLACE:”. 

FILE: Används till om man vill skicka större datamängder som exempelvis en 

bild eller fil. Flera ”FILE” kan förekomma i samma ”PLACE:”. 

END: Används för att avsluta överföringen/filen. Allt efter kommer att 

ignoreras. 

4.3.1 Syntaxen för de olika kommandona. 

PLACE: 

Kommando Typ Beskrivning 

PLACE: String (UTF-8) Här startar kommandot 

Unikt namn String (UTF-8) 

Här ska ett unikt namn för 

mätstationen anges. Man 

kan exempelvis använda 

MAC-adresser 

Exempel: 

PLACE: 

MP30:00:09:FB:96:90:0B 

 

TIME: 

Kommando Typ Beskrivning 

TIME: String (UTF-8) Här startar kommandot 

Tiden String (UTF-8) 

Tiden i 100ns sedan 

1 januari 0001 (C# tid) 

enligt den gregorianska 

kalendern. 
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Exempel: 

TIME: 

635350458646961220 

 

VALUE: 

Kommando Typ Beskrivning 

VALUE: String (UTF-8) Här startar kommandot 

Namn String (UTF-8) Namnet på värdet (ex puls) 

Värde String (UTF-8) 
Värdet, kan vara tal eller 

text (ex 76 eller ”barn”) 

Enhet String (UTF-8) 

Enhet på värdet (ex 

beats/min). Lämnas tom 

om ej används. 

Status String (UTF-8) 

Anger hur relevant/säkert 

värdet är.  (ex valid eller 

invalid) 

Exempel: 

VALUE: 

puls 

88 

beats/min 

valid 

 

FILE: 

Kommando Typ Beskrivning 

FILE: String (UTF-8) Här startar kommandot 

Namn String (UTF-8) Namn på filen 

Typ String (UTF-8) 
Typ av fil, för att veta hur 

den ska läsas 

Storlek String (UTF-8) 

Hur många bytes som filen 

består av. (maximalt 2^64-

1 bytes)  

Data Bytes Hela binärfilen 

Exempel: 

FILE: 

xraypicture 

j-peg 

2003432 

<binärdatan> 
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END: 

Kommando Typ Beskrivning 

END: String (UTF-8) Sista kommandot i filen. 

Exempel: 

END: 

4.4 Användning 

För att använda den utvecklade prototypen behöver man först starta en MySQL-

databas som beskrivs i avsnitt 4.5. Prototypen är uppdelad i två stycken program. 

Först startar man upp modulprogrammet intellivue.exe, vilket är modulen som letar 

upp alla IntelliVue system som är igång på nätverket. Den håller ordning på alla 

IntelliVue system som den hittar. Sedan startar man moddserver.exe vilken läser in en 

konfigurationsfil som ska innehålla vilka IP-nummer och portar som den kan hitta 

moduler på. Den anropar sedan alla moduler och lägger in deras svar i databasen. Nu 

avslutas programmet efter en hämtning, så för att få 15 minuters uppdateringar, får 

man göra ett skript som startar om moddserver.exe vart femtonde minut. 

Konfigurationsfilen måste ligga i en mapp med namnet ”configfiles” i samma katalog 

som man startar moddserver.exe. Konfigurationsfilen behöver en filändelse på ”.if”. 

Man kan lägga till flera modulprogramsinterface i samma fil, eller lägga in flera ”.if”-

filer för att ansluta flera olika program. Vill man lägga in flera interface i samma fil 

måste man lämna en tom rad mellan de olika interfacen. Connectiontype och 

protocoltype finns här framförallt för vidareutvecklingsmöjligheter. I den nuvarande 

implementationen är dessa tcp och modd. 

Exempel 

interface: MP30_1 

Connectiontype: tcp 

protocoltype: modd 

ip: 192.168.1.64 

port: 55556 

 

interface: MP30_2 

Connectiontype: tcp 

protocoltype: modd 

ip: 192.168.2.25 

port: 55556 

4.5 Databas 

Databasen består av 4 tabeller.  

Valuenames Innehåller namnen på alla värden. 

Units Innehåller alla olika enheter som använts. 

Polls Innehåller tid för alla inhämtningar från de unika mätstationerna. 

Value Innehåller alla värden. 
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Filer som skickas med protokollet sparas inte i databasen utan som fil på hårddisken, 

där bara filnamnet sparas i databasen (i values record). Detta gjordes för att kunna 

hantera större filer än vad databasen har för begränsning. 

MySQL-databasen måste tillverkas innan första körningen. Databasens namn ska vara 

”modd” och innehålla de fyra tabellerna. Nedan kommer definitonen av vilka fält och 

datatyper som de sätts upp med. 

Valuenames: 

Id Name 

PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT 

Unsigned INT 

UNIQUE CHAR(255) 

Units: 

Id Name 

PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT 

Unsigned INT 

UNIQUE CHAR(255) 

Polls: 

Id Wherefrom Time 

PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT 

Unsigned INT 

TEXT TIMESTAMP 

Value: 

poll_id Name Value Unit State Time 

PRIMARY KEY 

AUTO_INCREMENT 

Unsigned INT 

Unsigned 

INT 

TEXT Unsigned 

INT 

TEXT Unsigned 

BIGINT 

 

Nedan beskrivs en SQL-fråga som kan användas för att få ut alla hämtade data ifrån 

de mätstationer med namn som börjar på ”Mon6” under ett dygn och som har med 

puls att göra. 

SELECT valuenames.name, value.value, units.unit, polls.wherefrom 

from valuenames 

 INNER JOIN value 

  ON valuenames.id = value.name  

 INNER JOIN units  

  ON units.id = value.unit 

 INNER JOIN polls 

  ON value.poll_id = polls.id 

WHERE  

 (polls.time BETWEEN '2014-05-07 07:00' AND '2014-05-08 07:00') 

AND 

 (valuenames.name like '%pulse%') 

AND 

 (polls.wherefrom like 'Mon6%'); 
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5 Diskussion 

Prototypen som utvecklades använder sig för tillfället endast av protokollet över 

TCP/IP. Under utvecklingen av protokollet var tanken att data skulle kunna plockas 

från andra media, exempelvis från en fil från en mapp på datorn, eller via fil på annan 

dator med hjälp av ftp eller ssh eller liknande. Funktionaliteten att kunna inhämta en 

fil från en mapp testades, men hann aldrig läggas in i själva serverprogrammet. 

Tanken med denna filinhämtning, skulle vara att man enkelt skulle kunna lägga in 

labbresultat och sedan bara spara undan det i en mapp, vilken då automatiskt skulle 

läggas in i databasen. 

Vid implementeringen av projektet analyserades hur man kan öka säkerheten och 

robustheten på systemet. Exempelvis kan serverdatorn sluta fungera. En tänkbar 

lösning är använda flera servrar som kommunicerar med varandra, där en sköter 

inhämtandet av data från modulprogrammen och sedan synkar databasen med 

reservservrarna. Om huvudservern, av någon anledning skulle fallera, skulle en av 

reservservrarna kunna ta över huvudserveruppdraget och bli ny huvudserver. Denna 

utveckling implementerades inte i detta arbete men ses som viktigt i kommersiella 

säkerhetskritiska system. 

Data som skickas mellan modulprogrammen och servern skickas i nuläget i ett 

klartextformat som enkelt kan avlyssnas eller manipuleras. För att undvika denna risk 

kan kryptering göras vid överföringen. Det finns flera lösningar på detta problem. Ett 

av de enklare ansatserna, utan att behöva implementera en egen krypteringsfunktion, 

skulle vara att låta all kommunikation gå via en ssh-tunnel där ssh tar hand om 

krypteringen. 

Informationen som sparas i databasen kan vara känslig och kräva säkerhetsåtgärder 

för att skydda integriteten på patienterna (patientdatalagen). Så som prototypen 

fungerar idag, finns ingen sådan säkerhet. Ett sätt skulle vara att kryptera hela 

databasen. Detta medför en rad frågeställningar, exempelvis bör man fundera på 

under hur lång tid som krypteringen ska väntas hålla. Datorer och algoritmer blir allt 
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snabbare och det som idag anses vara svårknäckt kryptering kan i framtiden eventuellt 

forceras. 

För att kunna använda systemet kommersiellt i vårdsektorn krävs att produkten 

uppfyller certifieringar som CE-märkning. Kraven på medicintekniska produkter 

skiljer sig beroende på riskfaktorer.  

Protokollet, i nuvarande skick, skulle kunna överföra vågdata, som EKG-data, genom 

att låta varje punkt på kurvan motsvara ett unikt värde. Ett problem med detta är, dock 

att det blir väldigt mycket overhead vid skickandet. En framkomlig väg är att utöka 

protokollet med en egen vågdatatyp som sammanställer flera värden och därigenom 

minska på datamängden (dvs read/write). 

I nuläget hämtas alltid all data vid kommunikationen till modulprogrammen. Detta 

inte alltid är nödvändigt. Framförallt skickas även med mycket onödig data från icke 

inkopplade delar från övervakningsmonitorn. En lösning skulle kunna vara att ha en 

handskakningsprocedur för att bestämma vilken typ av data som ska överföras och 

vilken som inte behöver skickas. 

I nuläget måste man manuellt skriva i konfigurationsfilen vilket IP-nummer man 

hittar modulprogrammen på. Det skulle kanske vara önskvärt att ha ett system där 

man, liksom IntelliVue-systemet låter modulprogrammen själva meddela när de finns 

tillgängliga, och därigenom slippa att lägga till dem manuellt i konfigurationsfilen. 

Nackdelen med ett sådant system, skulle dock vara att man kanske vill särskilja olika 

system så att inte alla automatiskt kommer med vi konfigurering. En fördel med att 

manuellt skriva in IP-numret är att man inte nödvändigtvis behöver ligga på samma 

subnät, utan skulle i teorin lätt kommunicera med instrument på andra sjukhus som 

ger nätverkstillgång till deras modulprogram. 

IntelliVue-systemet har väldigt många definierade enheter och datatyper som skulle ta 

lång tid att implementera i vårt protokoll. I detta arbete fokuserade vi på de delar som 

var testbara. Därigenom blev aldrig vågdatadelen implementerad, vilket är 

högprioriterat vid en vidareutveckling av systemet.  

I nuläget sparas all information i en SQL-databas med namngivning som gör att man 

kan koppla ihop olika mätdatastationer med samma eller olika patienter. Detta får nu 

skötas manuellt av användare som vill hämta information ur databasen. En förbättring 

skulle vara någon typ av gränssnitt mot databasen för att enkelt kunna sammanföra 

eller dela upp olika delar, utan att behöva vara insatt i hur man skriver SQL-frågor. 

Under förstudiefasen hittades en del intressanta projekt och program som skulle 

kunna vara användbara vid vidareutveckling av systemet. Mirthconnect är ett 

opensource-program som kan underlätta vid översättning mellan olika protokoll som 

exempelvis HL7. Vid utveckling av att omvandla informationen från exempelvis vårt 

protokoll till HL7 skulle nog detta program kunna underlätta [19]. MDPnp är ett 

öppenkällkodsprojekt som implementerar OpenICE för att koppla samman olika typer 

av medicinskutrustning. Utvecklingen är där gjord i programmeringsspråket Java. 

Detta projekt skulle kunna varit ett intressant alternativ att titta närmare på, med tanke 

på att den har implementerat kommunikation med många olika tillverkares utrustning, 

bland annat Philips IntelliVue. 
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6 Slutsats 

Målet med detta arbete var att utveckla ett generellt och underhållsbart medicinskt 

protokoll samt ett databassystem för att hantera patientdata från olika medicintekniska 

instrument inom intensivvården. Ett experimentellt prototypsystem skapades och 

demonstrerades för övervakningsmonitorn Philips MP30. Prototypen klarar att 

inhämta information ifrån en mängd Philips IntelliVue-enheter på det subnätet som 

modulprogrammet tillhör.  

Protokollet har få kommandon vilket medför att det är enkelt att lära vilket bör 

underlätta utveckling och underhåll av modulprogram. Huvudprogrammet är generellt 

på så sätt att det inte behöver anpassas när nya moduler tillkommer i framtiden. 

Arbetet påvisar att det är möjligt att skapa ett generiskt protokoll för att inhämta data 

från medicinteknisk utrustning. Den experimentella prototypens modulprogram är 

gjord så att utvecklare utan större svårighet ska kunna utveckla protokoll och system. 

Framtida arbete på produkten skulle kunna vara att utveckla en enhetlig Plug-and-

Play-hantering av modulerna samt att lägga till vågdatahantering för EKG. 
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