
Projektledersession
–

erfaringsudveksling på tværs
LS III  d. 16. maj 2018 kl. 10:15-12:00

• Hanne Ellegaard Miang, projektleder Sønderborg Kommune

• Merete Larsen, projektleder Frederiksberg Kommune

• Søren Schousboe Laursen, projektleder, Horsens Sygehus



Program 
• 10:15-10:20 Indledning 

• 10:20-11:35 Story-boards og diskussion (10min fremlæggelse + 5 min spørgsmål)                                 

• 11:35-12:00 Opsamling



Projekt-

leder

Indledning – hvad havde vi fokus på sidst?

Kilde: Kommunikation skaber din organisation. Heidi Hansen. Hans Reitzels Forlag



Indledning – hvor så I de største udfordringer?



Indledning – mål med sessionen. 

Mål for sessionen: 

• Sikre videndeling projektlederne imellem (I har selv svarene)

• Blive mere bevidst om rollen som projektleder (I kan blive inspirerede af hinanden) 

• Blive mere bevidst om, hvor man kan hente hjælp (I kan se, hvem I skal kontakte i 

forhold til hvad (netværk))

Skabelonen: 

• Bygger på jeres udfordringer fra sidst 

• Bygger på input fra site visits
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Story board – skabelonen (10 + 5 min)  
Hvordan coacer du dine teams? 

• Hvor ofte mødes du med dine teams? 

• Hvordan bruger I tilbagemeldingen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed? 

• Hvornår går du ind og hjælper et team? Og hvordan hjælper du teamet (fortæl gerne gode erfaringer)?

• Hvordan sikrer du videndeling mellem teams?

Styregruppemøder: 

• Hvordan er din styregruppe sammensat og hvor tit mødes I?

• Hvilke emner var på din sidste styregruppedagsorden?

• Hvad er vigtigt for dig, når du går ind til din styregruppe? Og hvordan sikrer du dig, at du får det ud af mødet, du ønsker?

• Hvornår er du sidst gået til projektejeren med et større problem i projektet – og hvad gik det ud på?
Projektlederens arbejde:

• Mangler du kompetencer som projektleder? Hvilke? 

• Hvor møder du modstand som projektleder og hvorfor?

• Hvem kan være behjælpelige?

• Hvordan har du som projektleder brugt de andre projektledere siden sidste læringsseminar?

Vælg en ”talsmand”. 8 min opsamling ifht ”hvad går godt” og ”hvad er svært”?
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