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Litar du på dina projektledare?

Projektledning

Hur osäkerhetsfaktorer i projekt kan överblickas
[KURS] Kollar du dina projektledare över axeln stup i kvarten
för att se om de håller tidplaner
och budgetar? Det finns ett bättre sätt. Låt Thomas Lillskogen
lära din projektorganisation en
beprövad metod för osäkerhetsanalys.

Kompetens kurs i projektledning,
där utbildning i osäkerhetsanalys
med Lichtenbergmetoden ingår
som ett delmoment.
– IT-branschen är kanske den
bransch som allra mest behöver
osäkerhetsanalyser,
säger Thomas.
Här finns projekt med stora
osäkerhetsfaktorer.

27-28 januari, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/projektledning

– Metoden får gruppen att fokusera på de osäkra delarna i projektet
och sedan gräva djupare där, förklarar Thomas. Istället för att gräva
ner sig i de kända delarna, som är
vanligt vid planering på traditionellt sätt.
– Att analysera osäkerheter innebär också möjligheter. Är osäkerheten känd går det att göra något åt
den. Det blir lättare att hitta effektiva åtgärder som snabbar upp eller
sänker kostnader.

En projektledare presenterar ett nystartat projekts
tidplan och budget för
ledningen. Presentationen
blir ett beslutsunderlag.
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Fakta
Lichtenbergmetoden är en normalKURS I PROJEKTLEDNING
Det finns en metod för att ta reda fördelningskurva för genomföranpå osäkerheten i projekt. Den heter detiden. ”I bästa fall är vi klara i
• 2 kursdagar
Lichtenbergmetoden och har an- mitten på december i år och i
• 28-29 april
vänts i över 20 år i byggbranschen. sämsta fall i slutet på februari.”
• www.kompetens.dfs.se/
Metoden bygger på statistiskt sä- Osäkerheten blir kvantifierad.
projektledning
kerställd analys av de faktorer som
Analysen genomförs i form av
PROJEKTSKOLAN
kan påverka utgången av ett pro- ett seminarium, där projektgrupjekt.
Certifiering av projektledare
pen gör bedömningar tillsammans
Thomas Lillskogen är en expert under cirka två dagar. Det är
• Kursstart 22 april
med lång erfarenhet av risk- och gruppens bedömningar som gäller,
• www.kompetens.dfs.se/
osäkerhetsanalys för projekt. Han inte någon enskild persons uppprojektskolan
är också lärare på Dataföreningen fattning.
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På gång
Processutveckling
3-5 februari, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/processutveckling

Informationssäkerhetsskola
med certifiering
Kursstart 9 februari
Stora Brännbo, Sigtuna
www.kompetens.dfs.se/infosakerhet

Tjänsteutveckling med processer
16-17 februari
Astrakan Strategisk Utbildning
www.kompetens.dfs.se/tjansteutveckling

Verksamhetsarkitektur som
styr- och förändringsinstrument
16-17 februari, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/verksamhetsarkitektur

Vad Du behöver veta om EKONOMI
19-20 februari, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/ekonomi

Processutveckling - fördjupningskurs
1-2 mars, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/process2

Processinförande
– från ritbord till verklighet
1-3 mars, Astrakan Strategisk Utb.
www.kompetens.dfs.se/processinforande

Grundkurs i systemförvaltning
3-4 mars, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/systemforvaltning

Disciplinera din
Data Warehouse-process
3-5 mars, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/dwprocess

Certifierad verksamhetsarkitekt
Kursstart 9 mars
Finlandshuset, Stockholm
www.kompetens.dfs.se/verksamhetsarkitekt

Komponent- och systemtest
av IT-system
10-12 mars, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/systemtest

Säkra Windows-miljön i praktiken
11-12 mars, Nexus Security
LAB Center, Stockholm
www.kompetens.dfs.se/windows

Kravspecifikation för IT-system
16-18 mars, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/kravspec

Linux i praktiken
16-18 mars, Sign Up, Sundbyberg
www.kompetens.dfs.se/linux

Certifierad IT-beställare
23 mars + 4 maj, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/it-bestallare

Test- och kvalitetssäkring för
beställare av IT-system
24-26 mars, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/test

Pedagogikkurs för IT- och datalärare
24-26 mars, Sign Up,Sundbyberg
www.kompetens.dfs.se/pedagogik

PENG-modellen
– värderar och ökar nyttan
30-31 mars, DF:s kurscenter
www.kompetens.dfs.se/peng

Redaktör är Christer Berg, christer.berg@cbprod.se

