
 

På PRINCE2® Foundation kurset arbejder vi med... 
 
Introduktion til Prince2® Foundation  
Introduktion til PRINCE2, målsætninger og formål med kurset, projekter vs. programmer og en 
grundlæggende introduktion til de 7 temaer, 7 principper og processerne. 
 
Tilpasning til projektmiljøet  
Tilpasning drejer sig om den rette anvendelse af PRINCE2 for et givet projekt. Det vil sige, at det sikres, at 
der er den rette grad af planlægning, styring og ledelse samt den rette anvendelse af processer og temaer. 
 
Business Case  
Business Casen beskriver gyldige grunde til at forpligtige sig til et projekt. Den dækker det fulde omfang af 
projektet og omfatter forventede omkostninger, besparelser og forretningsmæssige udbytter. 
 
Organisation  
PRINCE2 indeholder en organisationsstruktur, der definerer roller og ansvar for hvert medlem af en 
projektorganisation. Det er af afgørende betydning, at projektorganisationen skræddersyes i forhold til 
projektets behov. 
 
Kvalitet  
PRINCE2 kræver en kvalitet for alle leverancer. Det nødvendiggør, at formålet med hvert produkt samt 
dets kvalitetskriterier defineres, så produktet kan bygges til formålet. 
 
Planlægning  
PRINCE2 kræver en Projektplan, som Styregruppen og Projektlederen er enige om er realistisk. Metoden 
angiver ikke stilen for de planer, der skal udarbejdes, men anbefaler dog brug af produktbaseret 
planlægning. 
 
Risiko  
Projekter indfører forandringer, og forandringer indebærer risiko. PRINCE2 sikrer, at risikostyring er 
integreret i projektets planer. Risici identificeres og analyseres, og håndteringen allokeres til 
udspecificerede personer. 
 
Ændringer  
Brugerkrav er genstand for ændringer, og derfor kræver PRINCE2 en procedure for emne- og 
ændringsstyring. Denne procedure håndterer ethvert projektemne og herunder ændringsanmodninger, 
udtryk for bekymring eller forespørgsler. 
 
Fremdrift  
PRINCE2 baserer fremdriftsvurdering på afvigelsesstyring, hvor Projektlederen gives veldefinerede 
niveauer af myndighed i forskellige faser af et projekt at arbejde ud fra.  
 
Processer  
Når vi nu har gennemgået alle elementerne i PRINCE2, hvordan er processerne så? En samlet gennemgang 
af alle 7 processer giver dig det bedste overblik og forståelse. 
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