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— afdelingsdirektør i danske Bank 
De danske konsulenter er dygtige, de skal 
bare blive ved med at være det.

B
L

A
D

E
T

 F
O

R
 D

E
 T

U
N

G
E

 D
R

E
N

G
E

! N
R

.1
6

 /
 2

0
0

8

KONSULENT

iNvitatioN til 
ForumaFteN

denne gang med 
opdateringer og 

tekniske nyheder 
fra oracle!



Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vores formål er “at hjælpe kunder med deres IT ved at 
levere kompromisløs kvalitet”, og vi prøver dagligt at forbedre vores indsats – noget vi vil blive 
ved med. Som nævnt ovenfor drejer det sig om at levere den hjælp, kunderne har udtrykt 
behov for — det er det, som ønskes. Denne udtalelse er selvfølgelig ikke raket-videnskab, 
men det kræver, at man ved, hvad man har med at gøre – og at man ved, når man ikke har 
det. Dermed kommer vi til temaet i denne udgave af KonsulentNyt: Certificeringer eller ej?

Det er et spørgsmål, som oftere og oftere dukker op, og holdt op imod “at levere varen” er 
det ifølge vores erfaring uendeligt ligegyldigt. Kan en konsulent levere varen, så er vedkom-
mende den rette til opgaven. Det er stadig ikke raket-videnskab, og det bliver det nok heller 
aldrig. Det, der tilsyneladende er problemet, udtrykkes bedre ved: Føler kunden sig overbe-
vist om, at konsulenten kan levere varen? Og hertil kan der ikke bare svares ja/nej – det er 
ikke sort eller hvidt. En del af jer har arbejdet på meget store projekter og er blevet forlænget 
igen og igen. Der har aldrig været så meget som en antydning af, at man gerne så en certifi-
cering – og klart nok, i disse tilfælde ved kunderne jo, at I kan levere og har leveret varen.

I de tilfælde, hvor I ikke har arbejdet for en kunde tidligere, og vi har fremsendt jeres CV med 
vores anbefaling af jer, ser det anderledes ud. Føler kunden sig overbevist om, at I behersker 
den krævede tekno- og metodologi og er up-to-date? Hvis kunden før har modtaget “den 
rigtige” konsulent fra os på en lignende opgave, er det som regel ikke det store problem, 
men har der ikke været en lignende opgave tidligere, ser det anderledes ud. Her kommer 
certificeringerne ind, da de udtrykker, at en standard bliver behersket inden for et område på 
tidspunktet for certificeringen (dermed også hvor up-to-date man er). Man har som minimum 
fremlagt løsninger på tænkte opgaver og til “eksaminators tilfredshed”, og det fungerer som 
et positivt svar på spørgsmålet: “Kan jeg være nogenlunde sikker på, at denne konsulent kan 
levere varen?”

Så længe I holder jer ajour og leverer varen, er jeg ikke nervøs på nogens vegne, men det 
skal indrømmes, at en manglende certificering kan være grunden til, at et CV ryger i “nej tak”-
bunken. Læs og døm selv.

I øvrigt vil jeg opfordre alle til at opdatere deres CV’er på vores forbedrede CV-site under 
www.konsulenter.dk – det er nemmere, det er hurtigere, og det forøger chancerne for at 
blive et “hit” på en forespørgsel.

Jeg ønsker jer alle rigtig god læsning og en rigtig god sommer!

Henning Jørck 
Adm. direktør 
ProData Consult A/S
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Solen skinner og temperaturen er absolut udholdelig, 
fremgangen i ProData Consult fortsætter, og de positive 
kundeudtalelser er støt stigende. Generelt tolker vi det 
som: I leverer varen! Og det er nu engang det, det drejer 
sig om.
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Her definerer Jørn IT-relaterede begreber og udtryk. 

Business Intelligence (BI)
BI er et alment accepteret udtryk for det at håndtere 
eller skabe informationsteknologiløsninger, der ved 
intelligent bearbejdning af store datamængder danner 
grundlag for forretningens operationelle, markeds-
mæssige og strategiske beslutninger. Data til dette 
grundlag indsamles oftest fra salgs-, marketing-,  
service- og supportaktiviteter. 

BI benævnes også som Customer Relationship 
Management (CRM), Data Mining, Enterprise 
Reporting, Knowledge Mangement og tidligere som 
Executive Informations Systems. 

JøRNs 
KLUmmE

Der er p.t. en stigende forståelse for, at begrebet BI 
omfatter skabelsen af en informationsstrategi fx ved at 
gennemføre følgende trin: indsamling af informationer; 
analyse og konklusion; kort- og langsigtede strategi-
valg samt implementering (operationalisering). 

De indsamlede nøgledata er ofte af økonomisk art og 
systemerne, der opsamler disse data, benævnes ofte 
Datawarehouse eller Datamart, hvorfra der generes 
rapporter/data med et højt informationsindhold. 

En ny dansk håndbog “Business Intelligence - Fra stra-
tegi til datakilder” er netop udgivet på Børsens Forlag, 
marts 2008. Forfatterne er Jesper Thorlund og Gert 
Laursen og bogen har fået fine anmeldelser!

KONsULENTsTARTER!
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FRIsK pUsT ELLER DINOsAURUs-sTøv?

Med en række spørgsmål under armen og en forventning om at få 
nogle gode guldkorn med hjem troppede KonsulentNyts udsending 
op hos kvinden bag en af landets stærkeste IT-afdelinger. Til daglig 
leder hun over 250 konsulenter i den interne konsulentafdeling,  
Consultancy Services, og er ansvarlig for at stille de rette faglige 
kompetencer til rådighed for koncernens forskellige forretnings- og 
IT-udviklingsprojekter. 

På visitkortet står der afdelingsdirektør i Danske Bank. 
Navnet er Charlotte Arnvig og med mere end 29 års 
erfaring i IT-branchen, har hun om nogen en mening om, 
hvad konsulenter skal kunne, og hvad der måtte kræves 
af dem i fremtiden.

hvad skal freelance IT-konsulenter efter din mening 
stræbe imod eller forbedre for at give værdi til det 
danske erhvervsliv? 
De sidste par år har konsulenterne haft rigtig meget 
at lave. Der har været stor efterspørgsel efter deres 
arbejdskraft, hvilket har resulteret i, at mange konsu-
lenter har opprioriteret arbejdet og er gået fra det ene 
projekt til det andet i en lang årrække. De har dermed 
nedprioriteret tid til at uddanne sig. Det er jeg begyndt 
at kunne se konsekvensen af nu, hvor nogle konsulen-
ter mangler opdateringer på de nye udviklingsværktø-
jer, nye modelleringsværktøjer og nye metoder. 

Det er og bliver et vigtigt parameter at forbedre ens 
uddannelsesniveau, ens sprogkundskaber og samar-
bejdsevner. Det bekymrer mig lidt, hvis der er uba-
lance mellem uddannelse og produktion, for så er 
konsulenterne ikke nær så attraktive. De bliver jo heller 
ikke yngre med tiden. Faktisk er gennemsnitsalderen 
steget blandt de danske freelance-konsulenter, og hvis 
de ikke sikrer sig ny viden, bliver deres muligheder for 
jobs mindre. Så de er nødt til at lægge sig i selen mht. 
opdateringer, uddannelse, certificeringer, sprogkund-
skaber, samarbejdsevner osv., hvis de skal blive ved 
med at være attraktive for det danske erhvervsliv. De 
skulle jo nødigt gå hen at blive dinosaurer i teknolo-
gien eller indskrænke deres niche og deres arbejdsfelt. 
En anden ting, der er vigtig, er, at de kan sætte sig 
ind i nye ting lynhurtigt. Hvis en konsulent har været 

mange år et bestemt sted, er han/hun jo ikke rigtigt en 
konsulent længere, men mere en medarbejder. Hvis 
man har arbejdet det samme sted i 6-8 år og arbejdet 
på en bestemt måde, så er den muskel, der bruges til 
at lære noget nyt, ved at være slidt. Så hvis jeg ser en 
konsulent med et CV, som bærer præg af, at han har 
været ude som konsulent 2 gange á 8 år – så bliver 
han valgt fra. 

Vi bruger konsulenter som vores skaleringsmuskel, 
og derfor vil vi rigtig gerne have konsulenter, der har 
arbejdet mange forskellige steder. Konsulenterne er 
med til at inspirere os. Men hvis de er det samme sted 
i mange år, så inspirerer de ikke en dyt – så lærer vi 
ikke noget af dem. Netop det, at konsulenterne kom-
mer med erfaringer andre steder fra, er deres styrke. 
Det, at konsulenterne får set nye vinkler på tingene 
et andet sted fra, giver også os noget information 
og viden og giver de der nye friske pust ind i vores 
forretning. 

Generelt er konsulenterne bare dygtige, men jeg er 
begyndt at se nogle konsulenter, som har svært ved 
at omstille sig til nye ting – fx bare sådan en ting som, 
at alle skal kunne tale og skrive flydende engelsk for at 
være i vores organisation – det er en udfordring. Det 
er igen det der med, at hvis man ikke får investeret 
lidt i sig selv, så kan det godt være, man tjener mange 
penge i det korte løb, men i det lange løb mister man 

“På sigt er det altså farligt ikke at 
tage det at arbejde med sig selv 
og sit CV alvorligt.” 

sin attraktivitet som konsulent. Så kan konsulenten 
selvfølgelig søge fastansættelse. Men jeg tror egentlig 
ikke, jeg ville fastansætte sådan en person – for han/
hun er jo lige så gammel som vores egne folk. Så ville 
jeg nok hellere investere i en yngre, som jeg selv kan 
uddanne og lære op. På sigt er det altså farligt ikke at 
tage det at arbejde med sig selv og sit CV alvorligt. 

hvad mener du, freelance IT-konsulenter 
skal fokusere på for at blive ved med at være 
eftertragtede og sikre sig en plads på markedet  
i Danmark? 
Markedet er blevet bredere, idet de fleste virksomhe-
der går ud over Danmarks grænser. Så hvorfor skal 
jeg tage en dansktalende konsulent frem for en indisk 
konsulent? 

Fordi de danske konsulenters fordel er, at de forstår 
den danske forretningsterminologi, og det kan 
udenlandske konsulenter ikke på kort sigt. Der er jo 
ikke nogen udenlandske konsulenter, der umiddelbart 
forstår fx realkreditforretningen. De danske 
konsulenter forstår vores kultur. Vi har stadigvæk 
masser af ting, der er skrevet på dansk. De er også 
gode til engelsk, og vores erfarne danske konsulenter 
er nogle rigtig gode teknologiske backmen – de er 
brede i deres profiler, hvor mange af de yngre er mere 
dybde-specialiserede. De ældre konsulenter, der har 
været mange år på markedet, har mere bredde og 
kan navigere. Det er det, de skal sælge sig på. Det 
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tror jeg, man vil se forsvinde lidt, fordi vores platforme 
er så komplekse. Jeg tror også, at vi vil se flere danske 
konsulenter i rollen som arkitekter. 

Hvis man sammenligner IT-branchen med de store 
succesfulde industrier i Danmark som f.eks. LEGO, 
Ecco sko, tøjindustrien etc., så er det, vi slår os fast 
på i Danmark, vores evne til innovation, nytænkning, 
udarbejdelse af strategier, ledelse og at kunne se ting 
i det store billede. Og ligesom disse industrier behol-
der den slags kompetencer i Danmark og outsourcer 
alt knoklearbejdet til udlandet, tror jeg, IT-branchen vil 
gøre det samme. Derfor tror jeg, at vi på sigt vil se flere 
danske konsulenter som arkitekter.

hvis du skulle give de danske freelance IT-
konsulenter et strategisk fingerpeg om, hvilken 
retning de bør bevæge sig i, eller hvad du gerne 
vil have dem til at være opmærksomme på, hvad 
skulle det så være? 
Uddannelse, certificering og det at arbejde på deres 
CV’er. Ikke arbejde for den kunde, de er på lige nu i 
flere år, men sørge for at få erfaring fra forskellige pro-
jekter hos forskellige kunder. Og så skal de passe på 
priserne. 

Men jeg vil gerne slutte af med at rose de danske 
konsulenter, fordi de om nogen tager meget ansvar og 
knokler igennem med vores egne folk. Danske konsu-
lenter opfører sig som en del af gruppen – de har ikke 
det synspunkt, at der er ”mig” og ”dem”.  

De danske konsulenter er dygtige, de skal bare blive 
ved med at være det. 

“Jeg vil gerne slutte af med at rose 
de danske konsulenter, fordi de om 
nogen tager meget ansvar og knokler 
igennem med vores egne folk. Danske 
konsulenter opfører sig som en del af 
gruppen – de har ikke det synspunkt,  
at der er ‘mig’ og ‘dem’.” 

er et væsentligt parameter. Og så skal de danske 
konsulenter se sig selv mere i mentor-rollen. De skal 
være gode til at samarbejde, kommunikere og være 
med til at lære den yngre generation op. 

Så hvis jeg skulle anbefale noget til de danske konsu-
lenter, så ville det være, at de skulle få noget erfaring 
med undervisning. De skal være i stand til at formidle 
deres ideer og viden til mere uerfarne folk. De skal 
være i stand til at forstå og forholde sig til teknologiens 
muligheder i samspil med den forretning, de er hos. 

hvordan ser du på udviklingen inden for 
certificering? Er det et ”nice to have” eller et ”must 
have” som freelance-konsulent? 
Langt hen ad vejen kan jeg se, at det begynder at blive 
et must have! Vi begynder at kigge på certificeringer, 
når vi tager projektledere og testmanagers ind. 

Certificeringer er en dejlig, objektiv måde at fjerne en 
hel masse holdninger til konsulenten, og hvem kan 
hvad og hvorfor. Derudover viser certificeringer også, 
at konsulenten har knoklet med sit CV. Lige nu er det 
faktisk sådan, at certificeringer kan være et parameter 
i sorteringsfasen ved rekruttering. Hvis jeg sidder med 
to CV’er, der er ens, så vil konsulenten med certifice-
ringen altid lægge sig øverst. Og det er lidt ærgerligt, 
hvis konsulenterne er lige dygtige, når de agerer på 
gulvet, men konsulenter uden certificeringer når ikke 
engang at komme herind for at vise det. 

At en konsulent er certificeret viser også, at han har 
kompetence til at tilegne sig viden og tilegne sig stof. 
Det med at tage en manual og ræse den igennem, 
det gør man bare. De skal ikke starte med at sige: “Åh 
nej, hvorfor skal jeg det?” og “Sådan plejer jeg ikke at 
gøre!” Det er vigtigt, at en konsulent har en analytisk 
tilgang til materialet og er i stand til at sætte snuden 
i sporet, gå efter et mål og yde en indsats. Det er en 
værdifuld kompetence.

hvordan forestiller du dig fremtidens IT-konsulent? 
hvilke grundlæggende kompetencer har han eller 
hun? Både fagligt og personligt? 
Personligt skal de være dygtige til at kommunikere og 
være flydende både på dansk og engelsk. Det er der 
ingen tvivl om. Fagligt kommer det an på, hvor man er. 
Er man på mainframe, så er man faglig på mainfraime. 
Er man på Microsoft platform, så er man faglig der. 
Jeg tror ikke, man kan alt. De backmen, der kan alt, 
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ledelsesmæssige kompetencer og ens teknologiske 
kompetencer, alt efter hvilken branche man er i.

En anden certificering, som også ville være fordelag-
tig, hvis man gerne vil være forretningskonsulent, er 
ITIL Manager certificeringen (Information Technology 
Infrastructure Library). Den er især interessant, hvis 
man vil beskæftige sig med driftsledelse. At tage en 
ITIL Manager certificering vil helt klart være en meget 
fornuftig rute, fordi den giver et solidt grundlag (i hvert 
fald hvis man arbejder inden for IT), men også fordi der 
nu begynder at blive større og større krav om, at man 
kender til de ting, som den certificering omfatter.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at man godt 
kan have en masse certificeringer, men hvis man ikke 
evner at anvende den tilhørende viden i dagligdagen 
og gøre det virkeligt for dem, man arbejder sammen 
med, så nytter certificeringerne ikke noget. 

Det, der er vigtigt, når man har en certificering, er, at 
man også kan operationalisere sin viden. Rent forret-
ningsmæssigt er det en rigtig god ide for en freelance-
konsulent at anskaffe sig certificeringer, fordi det gør 
ham/hende mere salgbar. Jo bedre certificeringer du 
har, jo lettere vil det være for dig at ”sælge” dig selv 
– men du skal også påvise, at du kan bruge din viden. 
Og hvis der går for lang tid, hvor du ikke anvender din 
viden/kompetence, så kan man se det på dit CV, og 
det vil se skidt ud.

*GDPM Goal Direct Project Management 
Methodology: En ledelsesmetode og et 
værktøj, der tager hensyn til, at man ikke altid 
kan forudsige alle resultater i et projektforløb. 
GDPM kan anvendes til at give et estimat 
af resultaterne, således at problemerne 
kan løses undervejs – metoden hjælper 
projektlederen/lederen med at lokalisere 
de flaskehalse og kritiske situationer, der vil 
opstå i forløbet. 

Man kan yderligere sige, at GDPM er en 
metode, hvormed man som program- eller 
porteføljeleder kan samle alle de projekter 
eller programmer, der er i hele virksomheden 
og estimere, hvordan man skal prioritere 
i forhold til den ressource-pool, der er til 
rådighed. Desuden er GDPM en af overbyg-
ningerne til Prince2.

**Lederne: Lederne er en interesseorgani-
sation for alle ledere og særligt betroede 
medarbejdere og udbyder desuden diverse 
ledelsesorienterede kurser.

“Rent forretningsmæssigt er 
det en rigtig god idé for en 
freelance-konsulent at anskaffe 
sig certificeringer, fordi det gør 
ham/hende mere salgbar.”

Michael T. Johansen giver her sit bud på, om certificeringer er 
nødvendige for ens succes som freelance IT-konsulent. Primært 
rettet mod projektledere og forretningskonsulenter.

Michael er en af vores tunge drenge og har en lang freelance-
karriere bag sig – bl.a. for ProData Consult hos TDC. Michael har 
undervist i IPMA-certificering (International Project Management 
Association) og har selv en Prince 2- og en GDPM*-certificering samt 
en håndfuld certificeringer fra “Lederne”**. Han er i dag direktør for 
Goal Direct, som bl.a. sælger certificeringer og uddannelse.

(U)NøDvENDIGT GLImmER?

hvad var dit formål med at tage de certificeringer, du har taget?
Jeg tog Prince2, fordi jeg stod overfor at skulle arbejde inden for det 
offentlige, og der er det simpelthen et krav, at man har den certificering. 
Desuden kunne jeg se, at det ville være en glimrende idé at tage den, idet 
Prince2 giver en god forståelse af de mest gængse områder inden for 
projektledelse. Det var sådan set en udmærket måde at få genopfrisket 
min viden og få set tingene fra en anden vinkel.

Klarede du så projektet hos det offentlige bedre på grund af din 
prince2-certificering, eller tror du, du ville have klaret det lige så godt 
uden certificeringen?
Jeg ville have klaret det lige så godt uden Prince2. Jeg havde bare fået et 
værktøj mere og et stempel på, at ”nu kunne jeg også det”. Rent mar-
kedsføringsmæssigt er det vigtigt, at man får nogle sammenligningsmu-
ligheder. Det er jo egentlig det, en certificering gør. Den fortæller andre, 
hvad de kan forvente sig af dig. 

så det er måske i virkeligheden mere for indkøberens skyld, at man 
får sig en certificering – eller? Ja, i høj grad. 

har der været nogen sidegevinster eller ”bivirkninger” for dig ved 
at tage de certificeringer, du har? Ikke rigtigt. Der er ikke ret mange i 
Danmark, som anvender Prince2 professionelt – i hvert fald ikke i nogen 
af de organisationer, jeg har været ude hos. Der er selvfølgelig nogle 
virksomheder, som forsøger at implementere det, men jeg har endnu 
ikke været ude hos en sådan virksomhed. “Man” siger, at der er mange, 
som arbejder hen imod denne metode, men virkeligheden er, at sørger 
man ikke for at forankre og implementere metoden hos ledelsen, så 
nytter det ikke rigtigt noget, at en masse medarbejdere andre steder i 
organisationen er uddannede. 

Jeg mener, at Prince 2 snarere er en procesmodel end et værktøj, og 
derfor har certificeringerne kort sagt ikke nogen effekt, hvis ikke ledelsen 
også er med på vognen.

Bliver man en bedre forretningskonsulent af at tage 
certificeringer? Nogle af certificeringerne er jo en 
læring. Andre er et bevis på, at det, du siger, du kan 
– det kan du. For eksempel er det at tage en IPMA- 
certificering en rigtig god måde at få lagt sit niveau 
på og få evalueret, hvor man egentlig er henne rent 
kompetencemæssigt. Den analyse danner et rigtigt 
godt grundlag for at sætte sig nogle mål for, hvad man 
gerne vil opnå, fx at man gerne vil opnå en IPMA- 
certificering på niveau B eller A.

Giver det en større selvtillid at anskaffe sig 
certificeringer?
Ja – selvfølgelig! Det bliver jo valideret, at det man 
laver er godt. Det giver helt klart et løft. Der er også 
den sidegevinst ved at tage certificeringer, at man 
ofte møder folk på kurserne, som er gode at have i sit 
netværk. Men man skal lige være opmærksom på at 
vedligeholde sine kompetencer, hvis man ikke anven-
der dem til daglig, ellers bliver de bare forældede. 
Hvis man ikke sørger for vedligeholdelsen, mister man 
konsensus.

hvis du nu var en helt grøn freelance IT-konsulent, 
som godt kunne tænke sig at arbejde som 
forretningskonsulent, hvilken certificering ville du 
så starte med at anskaffe dig?
Så ville jeg starte med IPMA Niveau D – for så får man 
nemlig en evaluering af ens kompetence, og det er et 
godt udgangspunkt. Derefter ville jeg lægge mig en 
strategi for, hvordan jeg ønskede at arbejde, og hvor 
jeg gerne ville hen, og ud fra det ville jeg lægge en plan 
og arbejde mig op trin for trin. Det er vigtigt samtidig at 
sørge for at opretholde en sammenhæng mellem ens 
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Der findes mindst 3 internationalt anerkendte certificeringer af projektle-
dere, som vil fange de fleste konsulentindkøberes blik, når de scanner dit 
CV: PRINCE2, PMI og IPMA. De forskellige typer certificeringer har hver 
deres sæt af adgangskrav. Det er typisk krav om, at projektlederen skal 
have en vis mængde erfaring, og at de projekter, han eller hun har haft 
ansvaret for, skal have været af en vis størrelse og kompleksitet. Alle tre 
metoder kan anvendes i alle typer af projekter.

pRINCE2  
PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en overordnet projekt-
ledelsesmetode med fokus på ledelse af de faser et projekt skal gen-
nemgå inklusiv styring af de delkomponenter, der hører under den enkelte 
fase. Metoden beskrives i PRINCE2 manualen. Metoden er særdeles 
velegnet i virksomheder, der primært arbejder procesorienteret, som fx 
den offentlige sektor.

pmI  
Der findes 2 PMI (Project Management Institute) certificeringer: CAPM 
(Certified Associated Project Management) og PMP (Project Management 
Professional). Nye projektledere kvalificerer til at opnå CAPM, mens der 
er højere adgangskrav til en PMP certificering. Specielt i engelsktalende 
lande og i amerikansk-orienterede virksomheder, der er metodeoriente-
rede, er PMI-certificering populær, og den adskiller sig blandt andet fra 
PRINCE2- og IPMA-certificering ved, at eksamen består af en  
multiple choice test ligesom andre test, der typisk anvendes over there. 
Selv foretrækker jeg den mere europæiske eksamensform, hvor man som 
kandidat skal kunne demonstrere nogle af sine færdigheder i praksis, men 
jeg har ikke selv taget hverken en PMP- eller CAPM-certificering, så jeg 
har ikke forudsætningerne for at bedømme kvaliteten af dem. Min egen 
helt subjektive vurdering er, at en PMP-certificering svarer nogenlunde til 
niveauet i IPMA niveau D eller C. Til gengæld ved jeg, at de af mine kolle-
ger, der har taget en PMI- eller PRINCE2-certificering, er meget glade for 
den. Det korte af det lange er, at man skal vælge certificeringstype ud fra, 
hvilken certificering der ligger bedst til en selv og passer til de virksomhe-
der, man gerne vil have opgaver for.

Flere store danske virksomheder får deres fastansatte projektledere 
IPMA-certificeret. Bør freelance IT-konsulenter også blive 
certificerede? Hvilke typer certificeringer findes der for projektledere 
og kan det betale sig at blive certificeret eller ej? Disse spørgsmål vil 
HR Senior Rådgiver hos ProData Consult, Jørn Winther Haagensen 
forsøge at besvare i følgende artikel. 

Jørn er selv en “tung” projektleder med en IPMA Level B  
certificering og han har ofte siddet med som assessor, når andre 
projektledere med sved på panden og rystende hænder har  
skullet bevise deres kunnen.

IpmA 
IPMA (International Project Management Association) 
certificeringen anvendes bl.a. i Europa og er opdelt 
i 4 niveauer: A Certificeret Projektchef, B Certificeret 
Senior Projektleder, C Certificeret Projektleder og  
D Certificeret i Projektledelse

Man behøver ikke certificering på underliggende 
niveauer, men kan starte direkte på den certificering, 
der matcher ens erfaring. For at blive “Certificeret 
Projektchef” på niveau A skal man have minimum 60 
mandemåneders erfaring. Det betyder, at projektle-
dere, der opnår denne certificering, hører til blandt de 
supertunge drenge, der formentlig har håndteret og 
kan håndtere projekter på størrelse med fx bygge-
riet af Storebæltsbroen. Når man indskriver sig til at 
blive IPMA-certificeret, vil man blive vurderet ud fra tre 
parametre: ledelsesadfærd, erfaringsanvendelse og 
metodeanvendelse. På alle niveauerne af IPMA-certifi-
ceringen starter du med at komme ind til en introduk-
tionssession. Her udleveres et selvevalueringsværktøj: 
Kompetencer i projektledelse, National Competence 
Baseline (NCB) - en tung mursten af en bog proppet 
med spørgsmål, der skal besvares detaljeret. 

Heri er spørgsmål, der handler om, hvordan du som 
projektleder håndterede forskellige situationer, hvilke 
problemer du løb ind i, hvordan du løste dem, hvilke 
værktøjer du anvendte etc. Når du er færdig med 
selvevalueringen, skal du skrive et CV, som sammen 
med evalueringen afleveres til assessorerne. Først da 
kan du ansøge om at blive certificeret på et af de fire 
niveauer. Bliver CV’et og selvevalueringen godkendt, 
ryger du videre til en skriftlig eksamen. Her gælder det 

“IPMA-certificeringen er en 
form for uddannelse, hvor 
slutresultatet er, at du ved 
præcis, hvad du kan  
og ikke kan.”

virkelig om at have sin projektleder-terminologi i orden 
og at have noget erfaring, du kan trække på, når der 
skal redegøres for, hvordan givne problemstillinger kan 
løses. Består du den skriftlige del, bliver du indkaldt til 
en prøve sammen med en række andre projektledere, 
hvor dine færdigheder afprøves i udvalgte praktiske 
situationer. Der kan dog være lidt forskel på, hvilke af 
ovenstående elementer der indgår afhængigt af, hvil-
ket niveau af certificering der vælges. Til sidst er der 
en samlet vurdering, hvor det bliver endeligt afgjort, 
om du kan blive certificeret eller ej. 

For mig tog det omkring 30 timer at kæmpe mig igen-
nem selvevalueringsspørgsmålene, men så havde jeg 
også et krystalklart billede af, hvilket kompetenceni-
veau jeg besad, og hvor mine knap så stærke sider 
gemte sig. Jeg oplevede nærmest IPMA-certificerin-
gen som en form for uddannelse, hvor slutresulta-
tet var, at jeg vidste præcis, hvad jeg kunne og ikke 
kunne. Så selvom du i forvejen er en ekstremt kom-
petent projektleder, bliver du virkelig presset igennem 
vridemaskinen. Men det kan helt klart godt betale sig, 
for ud fra min egen erfaring foretrækker virksomheder 
generelt at ansætte certificerede projektledere, hvis 
valget står mellem to projektledere med den samme 
mængde erfaring i rygsækken, hvoraf kun den ene er 
certificeret. 

En certificering indikerer nemlig, at en projektleder 
har fundamentet i orden, og det giver virksomheden 
en form for sikkerhed, når den rette mand eller kvinde 
skal hyres til jobbet.

“En certificering indikerer nemlig, at en 
projektleder har fundamentet i orden, og det 
giver virksomheden en form for sikkerhed, 
når den rette mand eller kvinde skal  
hyres til jobbet.”

KAN EN TUR I vRIDEmAsKINEN  
BETALE sIG?
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Tilmelding 

nødvendig!

NyE mEDARBEJDERE ORACLE FORUmAFTEN

Hanne Mikkelsen
Den 28. april blev vi beriget med en ny kommunikationsko-
ordinator til Århus-afdelingen, nemlig Hanne Mikkelsen. Du 
vil sikkert komme til at høre hendes behagelige stemme før 
eller siden, idet hun fremover vil hjælpe Charlotte Cornelius 
med at passe omstillingen for ProData Consult samt sørge 
for en del af den eksterne og interne kommunikation. 

Desuden omfatter hendes ansvarsområde at lægge joban-
noncer ud på div. hjemmesider, tage imod gæster, gøre 
mødelokaler klar, tage sig af indkommende og udgående 
post, proviantering og koordinering af konsulentmorgen-
mad og lign. arrangementer. Ydermere vil Hanne også 
assistere kommende freelancekonsulenter med at opda-
tere deres CV i samarbejde med Heidi. 

Hanne er født i Nordjylland, opvokset i Sønderjylland 
og flyttede til Djursland i sit voksne liv. Hun er oprindelig 
uddannet maskintekniker og har de sidste 11 år bestyret 
og ejet en fiskegrejsbutik, som hun stadig holder åben i 
weekender og ferier.

Knud Fersling
Den 1. maj kunne vi med glæde byde velkommen til Knud Fersling, der 
nu varetager stillingen som regnskabschef efter Helle Rode, som har 
fundet nye udfordringer.

Knud kommer fra et job som økonomichef i et rederi og vil fremover 
have sin daglige gang hos ProData Consult i Hvidovre. Hans ansvars-
område er styring af økonomi og likviditet samt udarbejdelse af kvar-
tals- og årsregnskaber både for ProData Consult Danmark og ProData 
Consult Sverige. Knud vil simpelthen tage sig af alt, hvad der har med 
tal at gøre, og skulle du eventuelt have spørgsmål, er du meget velkom-
men til at kontakte ham.

Knud kommer oprindelig fra nabokommunen Rødovre, men har de 
sidste 25 år været bosat i hjertet af Jyllinge, hvor han bor på en stor 
firlænget gård.

præsentation og teknisk indlæg ved Kim Estrup, seniorkonsulent fra 
Oracle Danmark.

Hvor er Oracles database på vej hen...? 

Med udgangspunkt i Oracles nye version 11G af deres database  
vil Kim Estrup orientere om udviklingen og mulighederne i denne og andre 
nye features, herunder den kommende version af Enterprise Manager, hvor en 
række teknologier fra nye opkøb bliver inkluderet.

Ligeledes vil Kim om muligt fortælle lidt om fremtidsperspektiverne 
i Oracles køb af Bea.

Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid undervejs. 
Arrangementet er gratis og tilmelding er nødvendig. Nederst på denne side kan 
du læse nærmere om sted, dato og tid.

Vi glæder os til at se dig!

præsentation og tekniske indlæg  
ved Kim Estrup 

spisning 

Fortsat indlæg, spørgsmål og svar 

17.00-18.30:

18.30-19.00:

19.00-20.00:

Torsdag d. 26/6 kl.17:00-20:00
ProData Consult København
Stamholmen 157 
2650 Hvidovre 
Tlf.: 43 43 11 71
send svar til Allan Larsen:  
al@prodata.dk

Der vil også blive arrangeret en 
forumaften i afdelingen i Århus.
vi vil sende nærmere oplysninger 
om tid og dato via mail på et 
senere tidspunkt.

Velkommen til endnu en forumaften hos  
ProData Consult - denne gang med 
opdateringer og tekniske nyheder fra Oracle!

13 14KonsulentNyt Nr.16 / 2008



®

- stedet for de tunge drenge…

“At hjælpe kunder med deres IT ved at levere kompromisløs kval i tet”

ProData Consult 
Stamholmen 157 
2650 Hvidovre

pLATFORmE
.NET
AS/400
CICS
Linux
MVS
OS/2
SunOS
Symbian OS
UNIX (AIX, HP, SUN…)
VMS
Windows 95/98/ME
Windows CE
Windows NT/2000/XP

spROG/vÆRKTøJER
ASP/ASP.NET/JSP
AXAPTA
C
C#
Cobol
Cool:Gen
Delphi
Java/J2EE
Oracle Developer
Oracle Designer
Perl
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder 
SAP ABAP

SAP R/3
SAS
TestDirector
Visual Basic/VB.NET
Visual C++ 
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere

TEKNOLOGIER
NET
3-Tier 
Client/Server
COM/DCOM/Active X
CORBA
Device drivere (DOS & 
Windows)
Embedded
Extranet
Firewalls
Internet/Intranet (CGI, 
DHTML, 
FTP, HTML, HTTP, POP3, 
SMTP, 
XML, XSLT…)
J2EE
SharePoint Portal Server
BEA Portal Server
BizTalk Server
Protokoller
(NetBIOS, SNA, TCP/IP, 
X25…)

SOA 
(Service Oriented 
Architecture)
SOAP
Seriel kommunikation
UMTS/3G
WebServices
WAP/WML
Win32
Windows NT/2000/XP 
services

DATABAsER
Access
Adabas
DB/2
Informix
Interbase
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Paradox
Progress
Sybase 

FORRETNINGs- OG 
KONTORsTøTTE- 
AppLIKATIONER
Movex
Papyrus
QTP 

EFTERspURGTE  KOmpETENCER
Kan du selv, eller kender du nogen,  
hører vi meget gerne fra dig på tlf.:  
43 43 11 71. 

ProData Consult er altid på udkig efter 
tunge drenge (m/k) inden for følgende 
områder/kompetencer:

Se alle detaljer på:

www.konsulenter.dk

sÆRLIGT EFTERspURGTE  
KOmpETENCER
Fra ressourceafdelingen meldes det, at 
der næsten konstant er behov for erfarne 
konsulenter i følgende områder:

Cobol
J2EE
PL/1
Testere
Test managere
Test koordinatorer
Tunge projektledere

Telefon: 4343 1171
Mail: info@prodata.dk
www.prodata.dk

ProData Consult Århus
Hasselager Centervej 9
8260 Viby J.

Telefon: 7026 1171
Mail: aarhus@prodata.dk
www.prodata.dk


