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Hva kan vi som bedriftspartner få ut av «medlemskapet»? 

1. Kort om «mitt liv» med Prosjekt Norge  
2. Hvilke muligheter har vi som partnere? 
3. Hvordan få noe ut av det – hva kommer det an på?



Kort om «mitt liv» med Prosjekt Norge  

• Ansatt i prosjektmiljø hos Telenor (2000-2015), 
Sykehusbygg (2016-2018) og Avinor (2018 – d.d.) og 
hovedkontaktperson hos disse fra 2011 – d.d.

• Styremedlem fra 2011 – d.d.  
• Styreleder 2014 - 2017



www.prosjektnorge.no

Prosjekt Norge
Nasjonalt kompetansesenter innen prosjektarbeid



Hvilke muligheter har vi som partnere?

• Dele
• Reflektere
• Lære
• Dokumentere
• Forbedre
• Benchmarke
• Utvikle
• Inspirere
• Begeistre



Hvordan få noe ut av det – hva kommer det an på?
• Hvor aktiv partneren er med å dele informasjon i egen virksomhet om 

temamøter, Kunnskapsarenaer, webinarer, erfaringsdokumentasjon, temahefter, 
verktøy etc

• Hvor aktiv partneren er med å koble egen forbedringsagenda og strategiske 
satsninger med mulige felles initiativ med andre partnere og akademia 

• Hvor åpen partneren er for ekstern input vs «å suge alt fra eget bryst», og hvor 
mye en selv er villig til å dele av egne erfaringer (grad av åpenhet) 

• Hvor aktiv partneren er til å invitere inn akademiske ressurser og/eller andre 
partnere som sitter på erfaringer og kunnskap på områder en selv vil gjøre noe 
med. 

• I hvor stor grad en evner å nyttiggjøre seg studenter, både ved oppgaver og 
som framtidige ansatte. 

 Anbefaler at partneren involverer flere fra sin virksomhet, og på tvers i 
virksomheten dersom prosjekt som fagområdet ikke fullt ut er sentralisert

 Partnerskapet bør være ledelsesforankret, og ikke noe som en enslig 
«ildsjel» holder på med
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