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PROJEKTLEDELSE

Workshop på 2. akademidag

Oplæg ved Helle Niewald
Koncern HR

Fysisk arbejdsmiljø

Region Midtjylland
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Projektledelse

At udøve projektstyring er at anvende 
styringsmetoder og – værktøjer

At udøve lederskab er at anvende sin person

Projektledelse er begge ting !
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Opskrift på succes

• Skab interesse og præciser vigtigheden

• Skab gruppesammenhold

• Ret opmærksomheden mod interessenternes 
interesse

• Håndter interessenterne med omtanke

• Forstå modstanderne

• Læg en strategi for håndtering af konflikter

• Bearbejd gruppedeltagerne mht. projektets

formål, succeskriterier, ideer i fremgangsmåde

og arbejdsnormer 
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Den gode organisation er:

• Fagligt kvalificeret

• Beslutningsdygtig

• Kendetegnet ved en klar opgave og 
ansvarsfordeling

• Opgaveorienteret

• Kundeorienteret

Projekt team

Projektleder

Styregruppe
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Lav en ”kontrakt” i starten

• Hvad er succesfaktorerne (hvordan måles de)

• Udviklingsperspektiver

• Forholdet til interessenterne

• Ressourcer og faciliteter

• Samspil om projektet

• Økonomi
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Målformulering

Formål:

• Hvorfor gør vi det her?

• Hvad vil vi gerne forbedre / hvad er 
problemet?

Leverancer:

• Hvordan realiseres formålet?

• Hvilke mål vil vi opnå?

• Projektets leverancer?

Succeskriterier:

• Er formålet opfyldt?

• Måling af projektets effekt i driftsfasen

– ”Vi kan se det, når…

SMART (e) mål

 Specifikke

 Målbare

 Accepterede  
(Ambitiøse)

 Realistiske

 Tidsbaserede
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Milepæls planlægning

 Milepæl er et middel til entydig formulering af de 
delleverancer og leverancer, som skal nås i forløbet.

• At arbejde med milepæle vil sige at fokusere på

målene for arbejdet frem for på midlerne og

aktiviteterne for at nå dertil.

• I udviklingsprojekter må midlerne ofte vælges

undervejs.

• Milepælene udgør styringsplanen for arbejdet.

Formulering af milepæle er mere præcis og entydig

end formulering af aktiviteter. Brug af en milepælsplan

er et nyttigt delegeringsmiddel for projektlederen.

• Vælg milepæle i arbejdsforløbet for hver

hovedaktivitet/indsatsområde, midt i og som

afslutning.
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Eksempel
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1. Skab forankring for projektet med afsæt i en positiv vision, som på 

samme tid er konkret og kan rumme forskellige løsninger!

2. Gør ikke vold på projektteamets egne virkeligheder ved at 

autorisere én fælles virkelighed for projektet!

3. Justér projektmålet til situationen - hele tiden!

4. Brug projektplanerne strategisk - til pejling for og af projektets 

ambitioner og præstationer!

5. Stil urimelige krav, insistér og vær fair!

6. Frygt ikke kaos, for først da er der indhold i styring og koordinering!

7. Del projektets succes i projektteamet - I bliver sikkert afhængige af 

hinanden igen senere!

8. Definer projektets grænser efter omstændighederne!

9. Du har ansvaret for…… sjældent magten til!

9 råd til projektlederen…


