
Region Hovedstaden

Udskydelse af LPR3

Initiativer til forbedring af 
Sundhedsplatformen
KL
Torsdag d. 9. august 2018

Kliniske Supportservices, CIMT

13-08-2018 1



Vurdering af mulige scenarier for SP18 tidsplan

Fredag den 6. juli, blev det aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner, at overgangen til LPR3 udskydes 
op til fire måneder.

Region Sjælland og Region Hovedstaden har skullet beslutte, om SP18 opgraderingen af Sundhedsplatformen skal ske med 
ibrugtagning den 3. november (dvs. baseret på LPR2) fulgt af en anden ibrugtagning 1. marts (LPR3), eller om der skal 
foretages en samlet opgradering (SP18 baseret på LPR3) primo februar 2019.

Scenarie Samlet Go-live 

Ibrugtagning på begge opgraderinger fastholdes til at ske samtidig.

Scenarie Split Go-live

Den oprindelige dato for opgraderingen af SP2018 fastholdes til ibrugtagning den 3. november 2018, mens ibrugtagning af 
LPR3 skydes til den 1. marts 2019. 
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Anbefaling
• Rammen for analysen har været at levere forbedringer til hospitalerne hurtigst muligt samtidig med at kvaliteten i 

opgraderingen fastholdes. 

• Analysens overordnede resultater:

• Begge scenarier er teknisk mulige

• Split scenariet forudsætter en del dobbeltarbejde, men også dublering af testmiljøer til laboratorie- og 
røntgensystemer samt omskrivning af testcases. Dublering af testmiljøer vil tage 2-4 måneder.

• Split scenariet medfører at byg af funktionalitet, test og uddannelse lapper over og at konsekvenserne kan 
betyde, at slutbrugeren undervises i noget forkert.

• 2 omfattende implementeringer indenfor 4 måneder giver høj risiko for at SP18 og LPR3 ikke er tilstrækkeligt 
testet/fejlrettet. 

• Det anbefales derfor at vælge det Samlet Go-live scenarie med go-live primo februar, som vil medføre

 Højere kvalitet af byg og test 

 Bedre uddannelse

 Mere funktionalitet inkluderes i opgraderingen

 Derudover undersøges muligheden for at inkludere yderligere forbedringer i samarbejde med Epic og SP 
governance
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Eksempler på yderligere forbedringer 
(som skal analyseres nærmere!)

• Yderligere specialegennemgang

• Fejlrettelser af Smart Links

• Konfigurerbare medicinforbedringer

• Forbedring af InBasket

• Stuegangsnavigatorer

• Optimering af fødselsnotat

• Autoopkobling af apparatur på anæstesi
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Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts

Byg fase 1 & 2
& App test

Integrations udvikling 1 inkl NF test
1813, ADT, Astraia, Biztalk rsj, CDA, Formatex, Milou

IWF test

Integrationsudvikling 2 inkl NF 
test

PPJ, Aria, EKG Muse, Medcom

Byg Fase 3
& App test

Slutbru
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Regressions test

Epic leverancer
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IWF: Integrated workflow test

SPN/SU
B udd.

CU/KIK 
udd.

Kliniknær 
uddannelseSlutbruger test Periode med 

øget support

M
an

ue
l k

on
ve

rt
er

in
g 

og
 c

ut
ov

er

Auto. Data 
konv.

SDS leverancer

SDS aflevere den 
endelige og fejlfrie 
løsning (mindre 
ændringer)

Tilret 
udd. 

materiale

Go-live
februar 2019

Radiologi 
regr. Test

Byg Fase 
4 & App 

test

Scripts for 
IWF test Regr. test



Region Hovedstaden

13-08-2018 6


	Udskydelse af LPR3��Initiativer til forbedring af Sundhedsplatformen
	Vurdering af mulige scenarier for SP18 tidsplan�
	Anbefaling
	Eksempler på yderligere forbedringer �(som skal analyseres nærmere!)
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6

