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► Program- og prosjektledelse

► Kvalitetsledelse og fremdriftsstyring

► Endring- og omstillingsprogrammer

► Leder- og teamutvikling

► Utvikling av prosjektstyringsrammeverk

► ERP prosjekter

► Bygg- og anleggsprosjekter

► PMI®, Prince2®, MoP®, MSP®

Litt om meg





Evner vi  å lære ?



Praktisk prosjektledelse – Prosjektidentifisering/oppstartsfasen

• Hva skal vi produsere ?

• Hvor lang tid har vi ?

• Hva er indre og ytre rammefaktorer ?

• Hvilke ressurser har jeg til rådighet ?

• Hva er forventningene til prosjekteierne ?

• Hvor kritisk er prosjektet ?

• Hva er hovedrisikoene ?

• Hva er de kritiske suksessfaktorene ?
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• Forstå Behovet 

• IKKE start før alle er omforent om 

omfanget

• Produktiviser

• Be prosjekteier «lese tilbake»

• Tilpass prosjektmodellen til omfanget



Kontinuerlig samhandling
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Praktisk prosjektledelse – Hva trenger du av minimum

• Prosjektmandat

• Kontrakt mellom prosjekteier og prosjektleder

• Hva konkret skal leveres (Resultatmål, evt. effektmål)

• Når skal det være levert (Hovedmilepæler)

• Til hvilken kostnad (Hva har prosjektleder til rådighet av 

ressurser)

• Hva er omforent risiko (Felles forståelse av utfordringer 

som kan påvirke prosjektet

• Hvordan og hvor ofte skal det rapporteres

• Hva er de eller viktigste suksesskriteriene i prosjektet 

(Tid, Kost, Ytelse)

• Aktiv og engasjert Styringsgruppe eller prosjekteiere

• Oppdateres jevnlig (daglig kommunikasjon, rapporter mm)

• NB! Scopeutvidelse

• Aktivitetsplan

• Prosjektleders nedbrytning av prosjektmandatet. Beskriver 

hvordan hen ønsker å styre prosjektet

• Eks:

• Ha fokus på det du skal produsere mer enn hvilke 

aktiviteter og arbeidsordrer du trenger.

• Summen av aktiviteter og produkter utgjør tilslutt 

ytelsesforventning i prosjektplanen

• Enkel excel liste for Risikostyring

• Registrering av HMS hendelser (eget system, Excel, Teams 

mm)

Produkter = Ytelsen

Aktiviteter = Kostnader og Tid



Praktisk prosjektledelse – Hva trenger du av minimum forts.

• Ved eksterne anskaffelser trengs en solid innkjøps- og 

kontraktsforvaltningsprosess

• Kontrakt er et sentralt styringsdokument som består av 

mange tidsfrister og produkter.  MÅ inn i aktivitetsplan

• Aktiv forvaltning av kontrakt og endringer.

• Plan for kommunikasjon

• Hvem er interessentene?

• Når skal du ut med informasjon til de enkelte?

• Hvordan skal du kommunisere?

• God løsning for økonomistyring med muligheter for 

prosjektrapporter som viser planlagt kostnad kontra faktisk 

kostnad.

• Koble økonomisystemet mot Microsoft Power BI.

• PS! Prosentvis fremdrift på faktisk produksjon er heller ikke 

å forakte ☺

• Brukervennlig og oversiktlig kommunikasjons- og 

samhandlingsplattform.

• Tips! Microsoft Teams. Har nesten samme funksjonalitet som 

andre prosjekthotell. PS! Kraftsensitiv informasjon og BIM



Eksempel bruk av Teams med O365 Applikasjoner

Oppgavestyring – Planner er et veldig fleksibelt verktøy!

Enkel tidsstyring med Prosjekt for Web

Ferdig definerte rapporter i Power BI

Dokumenthotell med mulighet for deling og versjonskontroll

All dialog på 

oppgaven her, og 

ikke per epost

Private og 

offentlige 

kanaler



Dilemmaet mellom prosessledelse og produksjonsledelse

Både og

EllerEnten

• Størrelse og kompleksitet på prosjektet
• Personlige egenskaper og kapasitet
• Tilgang til ressurser
• Flere ?
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