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MÅNEDSBLIKK SEPTEMBER 2019

Blikket er
tilbake
Noen ord fra senterlederen
Vi tar opp tradisjonen med nyhetsbrevet
"Månedsblikk" og ønsker velkommen til
første utgave i nytt design. Etter at
nettsidene ble lagt om og innrettet mer
mot nyheter la vi bort nyhetsbrevet vårt,
men mange har etterspurt det, så her er
det tilbake.

Ferien er over, vi står midt i en
valgkamp der infrastruktur og andre
prosjekter står på agendaen, og den
prosjektfaglige høsten blir spennende!

Vi i Prosjekt Norge byr på en rekke
interessante arrangementer utover
høsten, noe som topper seg med den
store konferansen 6. november.
Programmet er meget spennende og
siden 2019 er 20-årsjubileum for
Prosjekt Norge blir det en egen
jubileumsmiddag, som vi håper mange
vil delta på.

Bjørn Andersen, senterleder

Ellers arbeides det hardt med SFI-
søknaden DigIN, som har frist i slutten
av september, og vil bli Prosjekt Norges
største satsing om denne skulle lykkes.
Parallelt arbeides det med andre
søknader til Forskningsrådet. Vi har
også satt i gang arbeid med å etablere
grupper av PhD-studenter på noen
fremtidsrettede områder, som
maskinlæring, delingsøkonomi osv.

Ha en fin prosjekthøst!

https://www.prosjektnorge.no/


Et lite utvalg kommende arrangementer:

Partnerforum PF 2/19 i Oslo hos
Bane Nor den 27. september

Vi ønsker alle våre partnere velkommen
til Partnerforum 2/19 med tittelen
Digitalisering i nybygg og drift . Meld
gjerne på flere interesserte fra din
bedrift. Førstemann til mølla gjelder her.
Dersom du ikke kan delta selv kan du
selvfølgelig melde på en stedfortreder.

Utdrag fra programmet:

ERTMS
BIM uten tegninger
Bedre bygg med digitale bygge-
prosjekter
Styrevalg
Omvisning

Les mer her

Påmelding PF2/19

Påmeldingsfrist 19.09.

Erfaringsdeling og Digital
samhandling

Den 18. september avholdes CoP
Offentlige prosjekter hos Statsbygg i
Oslo. Erfaringsdeling er temaet denne
gang. Forrige samling i denne gruppen
tok for seg PMO/prosjektkontor.
Denne CoP-en startet som en faglig
fokusgruppe for offentlige infrastruktur-
byggere i 2016. Vi kaller den nå "CoP
Offentlige prosjekter" hvor deltakere fra
både privat og offentlig sektor er med.

CoP Digital samhandling vil også gå
av stabelen den 18. september. Den vil
holdes i samarbeid med Avinor på Park
Inn på Gardermoen.

Vi har pr i dag 4 pågående faglige
fokusgrupper som du kan lese mer om
under menyen "Hva skjer" på
prosjektnorge.no.

Andre highlights fra prosjektnorge.no:

ÅRETS PROSJEKT og
ÅRETS FORBILDE
Vi trenger din hjelp
Tradisjonen tro vil vi under årets store
prosjektkonferanse kåre 
ÅRETS PROSJEKT 
Frist: 23.09. Les mer HER

https://www.prosjektnorge.no/partnerforum-pf-19-hos-bane-nor-den-27-september/
https://prosjektnorge.pameldingssystem.no/partnerforum-2-19-hos-bane-nor-oslo
https://www.prosjektnorge.no/event/cop-prosjektledelse/
https://www.prosjektnorge.no/cop-prosjektkontor/
https://www.prosjektnorge.no/event/cop-digital-samhandling-3/
https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/
https://www.prosjektnorge.no/arets-prosjekt-2018-frist-10-oktober-for-a-melde-inn-dette/


I anledning jubileumsåret vil vi også
dele ut en hederspris til 
ÅRETS FORBILDE innen
prosjektledelse
Frist: 01.10. Les mer HER

Vi håper på mange gode forslag!

Årets prosjektkonferanse
Prosjekt 2019
Meet Ullevaal 6. november

Hvordan øke handlekraft i
prosjektbaserte virksomheter?

DET HANDLER OM MOT

Mot til å se the Grand Challenge
Mot til endring
Mot til innovasjon
Mot til å lede

Program og påmelding

Du får oppleve

et spennende og tidsaktuelt
program
et bredt spekter av aktuelle og
dyktige innledere

Meld deg på NÅ. Early Bird med gode
rabatter. Frist 6. september.

Forskningsnytt

Prosjektledelsefaget setter Professor emeritus Erling S.

https://www.prosjektnorge.no/arets-forbilde-innen-prosjektledelse-hvem-er-det-du-dere/
https://prosjekt2019.prosjektnorge.no/
https://prosjekt2019.prosjektnorge.no/
https://prosjekt2019.prosjektnorge.no/
https://prosjekt2019.prosjektnorge.no/


verdiskaping i fokus!
International Journal of Project
Management har gitt ut et Special Issue
med tittelen: Delivering value in projects
and project-based business.

Kort fortalt får en her lese at verdi er tett
knyttet til språk og identitet – dette
supplerer de tradisjonelle økonomiske
og markedsføringsfaglige
perspektivene.

Les mer på Forskning viser
at...

Andersen, ved BI
har fullført forskningsprosjektet Digital
støtte ved oppfølgingen av et prosjekt.
Vi har i dette forskningsprosjektet
ønsket å se hvordan digital støtte på-
virker arbeidet med oppfølgingen i et
prosjekt. Istedenfor å se på digital støtte
generelt har vi innskrenket oss til å se
på bruken av det digitale verktøyet
Change66.

Den digitale støtten har i dette tilfellet
gitt et bredere perspektiv enn det et rent
manuelt opplegg vil gi. Vi er i et
oppfølgings-arbeid preget av våre egne
erfaringer og trenger impulser som
åpner for et bredere syn. Les mer her.

Alle våre arrangementer og nyheter finner du på prosjektnorge.no

Alle partnerne i Prosjekt Norge finner du
her

Kontakt oss

Prosjekt Norge - S. P. andersens vei 3, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

Powered by Make

https://www.prosjektnorge.no/forskning-viser-at/
https://www.prosjektnorge.no/forskningsprosjekt-digital-stotte-ved-oppfolgingen-av-et-prosjekt-sluttrapport/
https://www.prosjektnorge.no/
http://https//www.prosjektnorge.no/prosjekt-norge/partnere-styret-2/
mailto:wenche.langholm@ntnu.no
https://www.prosjektnorge.no/
https://www.facebook.com/ProsjektNorge/
https://www.linkedin.com/company/10938491/
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