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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

Orientering vedr. tidsforløbet for udskydelse af implementeringen af LPR3  

  

 

Regionerne fik første gang fremlagt en detaljeret tidsplan for det nationale 

LPR3 projekt den 22. august 2017. Heraf fremgik det, at regler og indbe-

retningssnitfladen for LPR3 ville være klar til test i regionerne den 2. januar 

2018, mens den samlede LPR3 leverance skulle være klar i produktion fra 

den 2. april 2018. Sundhedsdatastyrelsen (SDS) skulle herefter have over-

taget den færdige løsning den 5. juni 2018 fra deres leverandør af LPR3. 

 

Fra december 2017 og frem bliver regionerne af SDS oplyst om en række 

forsinkede leverancer. Der bliver løbende meldt om nye forsinkelser i fe-

bruar, april og juni. På styregruppemødet den 7. juni 2018 er projektet i 

”rød” og underleverance 5 kan ikke leveres til tiden og splittes i to. SDS 

overtagelse af den færdige løsning er nu udskudt uden specifik dato.   

 

I lyset af de forsinkede leverancer og de heraf pressede arbejdsgange – 

både i regioner og staten – aftalte Sundheds- og Ældreministeriet og Dan-

ske Regioner den 6. juli 2018, at datoen for idriftsættelse af LPR3 udskydes 

til 2019, dog med senest ibrugtagen den 1. marts 2019.  

 

Efter udsættelse modtog regionerne en opdateret tidsplan den 6. juli 2018. 

Heri bliver de sidste leverancer, som kan have betydning for regionernes 

systemer, tilgængelige for regionerne den 13. september 2018 og lagt i 

produktion den 9. oktober 2018. Der er hertil en yderligere underleverance 

til levering til regionerne i december 2018. Det er angivet, at sidstnævnte 

leverance ikke bør have betydning for regionernes systemer. 

 

Tidsplanen for regionernes udvikling af LPR3 har fra start været presset, da 

LPR3 funktionaliteten er udviklet i Epic’s 2018-version, hvor størstedelen af 

leverandørens leverancer er modtaget i februar og de sidste leverancer 

modtages i august 2018. SP18 programmet rapporterede i gult i juni 2018. 

Det var fortsat forventningen, at vi ville kunne nå det til november.  



22. august 
2017: 
Detaljeret 
tidsplan 
præsenteres 
for 
regionerne

2. januar 
2018: 
Første test i 
regionerne –
af regler og 
indberetning
ssnitfladen 
(underlevera
nce 2+3)

2. april 2018: 
Samlede LPR3 
leverance klar i 
produktion 
(underleverance 4 –
oprindeligt den 
sidste 
underleverance)

5. juni 2018: 
Sundheds-
datastyrelsen 
(SDS) overtager 
den færdige 
løsning

BLÅ FARVE: 
OPRINDELIG TIDSPLAN

3. nov. 2018: 
Oprindelig dato 
for Region H og 
Region 
Sjællands 
Opgradering af 
LPR3 

RØD FARVE: NUVÆRENDE TIDSPLAN IFT. 
ENDELIG LEVERING FRA STATEN

9. april 2018: Sidste 
1/3 af 
underleverance 3 
afleveres til test i 
regionerne (LPR3 
forretningsregler)

1. maj 2018: Status på 
styregruppemøde er, at 4 
underleverance er 
leveret, men at der 
fortsat fejlrettes

15. juni 2018: 
Underleve-
rance 5 
leveres 
delvist til 
test. 
Leverancen 
er splittet i to 
og der er 
lavet en ny 
under-
leverance 6

17. august 
2018: 
Under-
leverance
6 leveres 
til test

13. sept. 
2018: 
Under-
leverance
7 
forventes 
leveret til 
test 

9. oktober 
2018: 
Underlever
ance 7 
forventes 
installeret 
på produk-
tions-
miljøet

Januar 2019:
Under-
leverance 8, 
som ikke har 
betydning for 
regionernes 
systemer, 
forventes 
installeret på 
produktions-
miljøet

1. marts 
2019: 
Seneste 
implemen-
teringsdato

2017 2018
1. kvartal

20192018
3+4. kvartal

2018
2. kvartal
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