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Porteføljestyring som verktøy for endringsledelse 
 

Fredag 23. september kl 9-12, Teknas lokaler, Dr. Maudsgate 15, 1. etasje (gjennom kantinen) 

Påmelding via mail: post@prosjektledelse.org.   Påmeldingsfrist: 21. september 
Arrangementet er gratis for medlemmer og koster kr 500,- for ikke-medlemmer 
   

 

Hvorfor gjennomfører vi prosjekter? Selvsagt fordi det er behov for endring. Etter hvert som prosjektarbeids-

formen blir utbredt, kan en organisasjon ha flere prosjekter, både i arbeid og på vent. Det kan være en 

utfordring å prioritere gjennomføring, eller velge riktig prosjekt. Og her kommer porteføljestyringen inn.  

Porteføljestyring er «in». Metodikk innen porteføljestyring begynner å bli allemannseie. Porteføljen av 

prosjekter gjennomføres for å oppnå en (strategisk) endring. Det blir derfor viktig å holde øye med det 

strategiske målet og med de gevinstene man skal oppnå underveis. 

I møtet får du del i ulike vinklinger på dette temaet. 

 

  

 
Porteføljestyring som verktøy for endringsledelse 
Innledere:   
Anne Nørstenes, delprosjektleder,  Prosjekt 2 i moderniseringen av IKT i Arbeids- og 
velferdsetaten 
Lena de Faveri, seksjonssjef, Utviklingsavdelingen 
 

NAV er en organisasjon som har vært i kontinuerlig omstilling de siste 10 årene. Endringsdyktige 

medarbeider har vært avgjørende i arbeidet med å møte de høye forventingene til virksomheten. I 

dette foredraget forteller NAV hvordan utviklingsprosjektene planlegger sine innførings- og 

omstillingstiltak, og hvorfor porteføljestyringen er et viktig verktøy for å lykkes med endring 

 

 
 
 

  

 

Strategisk endringsledelse gjennom prosjekter 
Innleder: Adm.dir. Trygve Sagen, Holte Consulting AS 
 

Gjennom kvalitetssikringsoppdrag ser man ofte hva som mangler og muligheter som ikke er benyttet I  

prosjekter. Sagens budskap er at det er på tide å endre all ressursbruk fra tid-kost-kvalitet til også å 

omfatte effektene og gevinstene man skal oppnå.  For å klare det knytter han det til prosjektstrategi; 

hva man velger for å sikre forretningsverdi, ledelsesteori – mangelfull i dagens prosjektmetodikk, og 

innovasjon. Hans tanker er basert på Strategisk prosjektledelse (SPL) ved A. Shenhar. 

Hvorfor går prosjektene så galt? og hva skal til for å lykkes I et helhetsperspektiv? 

 

 

  

 
Porteføljestyring fra gevinsteiers perspektiv 
Innleder: Elisabeth Wallem, Intersoft 
 

Wallem vil vise hvordan man i praksis kan koble strategiske tiltak og deres gevinstmål.  Prosjekt-

porteføljen kobles så til strategien og man kan se hvordan man best kan få  gevinstoppnåelse innenfor 

gitte økonomiske og ressursmessige begrensninger.  

Wallem vil benytte bade presentasjon og verktøydemonstrasjon for å demonstrere dette. 
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