
 

På PRINCE2® Practitioner kurset arbejder vi med... 
 
 
Introduktion  
Introduktion til PRINCE2 Practitioner studiet samt en grundlæggende repetition af de bærende elementer i 
metoden. Herunder metodens struktur og de 4 integrerede elementer: Principper, Teamer, Processer og 
Projektmiljøet. 
 
Start af projekt  
Projekter kan blive identificeret på flere forskellige måder, og der kan derfor være vidt forskellige 
informationer tilgængelige, når de startes. PRINCE2 kalder det, der igangsætter projektet, for 
projektkommissoriet. 
 
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. 
 
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. 
 
Ledelse af Projekt  
Processen Ledelse af et Projekt begynder, når processen Start af et Projekt er gennemført. Ledelse af et 
Projekt bliver igangsat af anmodningen om at initiere et projekt. 
 
Initiering af projekt  
Initiering af et Projekt skal etablere fundamentet for et vellykket projekt. Det kræver, at alle parter forstår, 
hvad projektet har til hensigt at opnå. 
 
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. 
 
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  
PRINCE2kræver 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. 
 
Ledelse af en faseovergang  
Uanset om projekter er store eller små, skal det for alle projekter sikres, at de produkter, der fremstilles, vil 
levere de forventede udbytter, enten inden for det enkelte projekt eller som en del af et større program 



 
 
Styring af en fase  
Processen Styring af en Fase angår Projektlederens daglige styring af fasen. Denne proces anvendes for 
hver leveringsfase i et projekt. 
 
Fremdrift  
PRINCE2 baserer fremdriftsvurdering på afvigelsesstyring, hvor Projektlederen gives veldefinerede 
niveauer af myndighed i forskellige faser af et projekt at arbejde ud fra. 
 
Ændringer  
Dette tema håndterer ethvert projektemne lige meget om der er tale om ændringsanmodninger, udtryk 
for bekymring eller forespørgsler, og indarbejder en tæt relation til risikoanalyse. 
 
Styring af produktleverancer  
Processen Styring af Produktleverancer ser projektet fra Teamlederens synspunkt, mens processen Styring 
af en Fase ser det fra Projektlederens synspunkt. 
 
Afslutning af et projekt  
Et PRINCE2-projekt er kendetegnet ved at være midlertidigt - det har en begyndelse og en afslutning. Hvis 
et projekt mister dette kendetegn, mister man også nogle af de fordele, der er ved ikke blot at løse 
opgaven inden for rammerne af almindelig drift. 
 
Video baseret øvelse og gennemgang  
Introduktion til testeksamen for PRINCE2 Practitioner. Her kan du downloade og løse en øvelse fra en 
tidligere test eksamen, se svar og følge trænerens gennemgang af de enkelte besvarelser. 
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