Indeksering af
”Proaktiv projektledelse”
– i forhold til bogen ”Kompetencer i projektledelse”
Dette er et uddrag af anden udgave af Dansk Projektledelses oversigt over, hvor du kan læse
mere om de enkelte elementer i værktøjet ”Kompetencer i projektledelse” (National
Competence Baseline – NCB).
Oversigten er tænkt som en vejledning til kandidater ved certificering i projektledelse og vil
løbende blive udbygget med yderligere litteratur.
Der henvises i øvrigt til www.danskprojektledelse.dk, hvor der findes en samlet oversigt over
foreliggende dansk litteratur om projektledelse.
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xx Meget udførligt, typisk flere
metoder (over 15 s)
x Udførligt og min. én
metode/variant (over 5 s)
o Kortere behandling af
emne/metoder (1 á 2 s)
v Værktøj

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1

Planlægge og evaluere
projektledelse
Karakterisere projekter og
projektledelse
Anvende modeller for
projektledelse
Planlægge projektets
ledelsesindsats
Evaluere udøvet
projektledelse
Facilitere projektets
ledelsesaktiviteter
Forestå projektets
ledelsesfaser
Forestå projektforberedelsen

Morten Fangel:
Proaktiv projektledelse
2013

Signaturforklaring:

x 24
xx 29, 56
xx 63, 90
x 84
xx 93

xx 111

2.2 Forestå projektopstarten

xx 270

2.3 Forestå ledelse af
projektudførelse
2.4 Forestå projektafslutning

xx 333

Udøve overordnet
projektledelse
3.1 Analysere projektet og dets
omgivelser
3.2 Forankre i forhold til
bestemmende parter
3.3 Afklare projektets mål

xx 397

3.

3.4 Strukturere projektets
indhold og afklare omfang
3.5 Planlægge projektets
hovedforløb
3.6 Udforme projektets
organisation
3.7 Bemande projektets
organisation
3.8 Planlægge projektets
økonomi
3.9 Indgå aftaler med projektets
leverandører
3.10Forvalte overordnede planer
og ændringer
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xx 135
xx 233
x 187
o 205
x 202, 209
x 217
x 223
x 341, 391

Dansk Projektledelse

2

xx Meget udførligt, typisk flere
metoder (over 15 s)
x Udførligt og min. én
metode/variant (over 5 s)
o Kortere behandling af
emne/metoder (1 á 2 s)
v Værktøj

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Udøve løbende
projektledelse
Planlægge detailforløb og
ressourcer
Planlægge projektets
kvalitetsaktiviteter
Følge op på kvalitet, tid,
ressourcer m.m.
Etablere infrastruktur for
kommunikation
Udvikle samarbejdet i
projektet
Udvikle medvirkendes
kompetence
Lede projektets møder og
korrespondance
Udøve personligt lederskab
og coaching
Sparre vedr. faglig
projektudførelse
Lede virksomhedens
projektprocesser
Karakterisere virksomhedens projektledelse
Håndtere strategiske
ledelsesprocesser
Håndtere projektorienterede
ledelsesfunktioner
Håndtere ledelse af
projektportefølje
Håndtere ledelse af program
med projekter
Udvikle professionalisme i
projektledelse
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Morten Fangel:
Proaktiv projektledelse
2013

Signaturforklaring:

xx 299
x 379
o 324
o 321, 369
o 371
x 364
x 355
o 374

o 242-244
(2 sider)
o 52-55
(4 sider)
o 244-245
(1 side)
-
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