
 

 

 

 

 

 

 

Mit navn er Dorte Havshøj.  

 

Jeg har været en del af DPL’s bestyrelse siden 2012.  

Jeg arbejder i dag som programleder i IT-virksomheden 

Systematic i Aarhus.  

 

 

Jeg har en lang karriere som projektleder, +25 år, som jeg er begyndt at sige. Jeg har 

været med i udviklingen af projektlederrollen fra at rollen var et spørgsmål om at tage 

ansvar for at levere en løsning inden for aftalt scope, tid og budget til nu også at tage 

ansvar for forretningsværdi, se projekter i et strategisk perspektiv, agere i et komplekst 

projekt setup med mange interessenter og have meget mere fokus på team udvikling og 

faglig og personlig udvikling af den enkelte projektdeltager.  

 

Projektledere skal i dag også finde deres rolle i en agil leveranceorganisation. Måske 

med en anden titel end projektleder, men stadig som leder af leverancer og samarbejder 

med interessenter herom. Som projektleder er du leder, med eller uden 

personaleansvar. Selv om du har mange mennesker omkring dig hver eneste dag, kan 

det være en ensom rolle. Ikke alle organisationer betragter projektledere som ledere og 

dermed har de heller ikke ledergrupper og sparringsfora til projektledere.  

 

Jeg har været medlem af DPL siden før min bestyrelsestid startede. DPL er som forening 

en slags familie. Som familiemedlemmerne bor vi til daglig hver for sig, men vi nyder at 

mødes en gang imellem om fælles interesser. Som medlem kan du finde støtte og 

inspiration til din faglige og personlige udvikling som leder af projekter og leverancer, og 

du kan udfordre dig selv.  

 

DPL lægger meget vægt på samtalen og det hele menneske i sine arrangementer og 

tilbud. Jeg har mulighed for fortrolige samtaler med ligesindede fra andre virksomheder, 

der forstår mine udfordringer. Særligt de regionale aktiviteter, hvor du får kendskab til 

lokale virksomheder og får en tættere relation til de lokale dygtige og inspirerende 

mennesker, har givet mig masser af energi og inspiration til mit eget virke som 

projektleder. Du har i DPL også mulighed for at udfordre dig selv.  

 

Som bestyrelsesmedlem lærer jeg en masse om at arbejde strategisk. Som medlem har 

du mulighed for at udfordre dig selv som indlægsholder, artikelforfatter eller facilitator. 

For mig er DPL fællesskab, inspiration og lærerige samtaler. Som forening eksisterer vi 

kun i kraft af gensidige bidrag til en fælles mission om at styrke ledelse af projekter. Til 

gengæld kan vi få stor værdi hver især ved at tage del i fællesskabet.   


