FMEA
Hvorfor bruke FMEA?
■ For å jobbe med
■

■

■

■

■

systematisk forbedring
For å knytte
forbedringsarbeidet til
risiko og feilmuligheter
■ For produkt
■ For tjenester
■ For prosesser
For å identifisere og
redusere feilmuligheter
For å identifisere og
redusere konsekvenser
ved feil
Å øke prosessens,
produktets eller tjenestens
ytelse, kvalitet og
pålitelighet
For å øke effektiviteten til
forbedringene

Beskriv «objektet»
• Skap en felles forståelse av objektet

Brainstorming for potensielle feil
• Bruk eventuelt affinitet
• Inkluder relevant personell
• Konstruktører, QA, brukere m.fl.

Klassifisering av hyppighet (1-10)

Liste over konsekvenser

Klassifisering av konsekvenser og
Identifikasjon (1-10) – Beregn Risk Priority Number
(RPN) = Hyppighet * Konsekvens * Identifikasjon

Operatørvedlikehold
Hvorfor bruke
Operatørvedlikehold?
■

For å forhindre småstopp, havarier og
hastighetstap på maskiner og utstyr, slik
at nødvendig stabilitet oppnås og
opprettholdes

■

Det øker operatørenes kunnskap om
maskinene
■

Sikrer rett betjening og bedre
sikkerhet.

■

Operatøren er i mange tilfeller i best stand
til å oppfatte maskinenes tilstand

■

Involverer operatørene i enklere
vedlikeholdsoppgaver som rengjøring
inspeksjon og smøring.
■

Dette frigjør tid for
vedlikeholdspersonellet

■

Fører til stabile maskiner som
fungerer som de skal.

■

Fører til forutsigbar maskin og bedre flyt i
verdikjeden = mindre negativt stress =
triveligere å arbeide = mindre sykefravær

Tavlemøter
Eksempel på tavle

HVA
■ Felles møtearena der ledere og

medarbeidere diskuterer:
- Prestasjoner
- Planlegging/Kapasitetsstyring
- Forbedringsarbeid
■ Korte og hyppige møter, der alle

deltakere står rundt en tavle
■ Tavler eller annet lignede utstyr

brukes fordi det er visuelt og en enkel
måte å kommunisere på

HVORFOR
■ Betydelig mindre tidkrevende enn

tradisjonelle avdelingsmøter
■ Enklere for leder å være tett på

operasjonell drift
■ Utfordringer/avvik fra mål fanges opp

raskere og er synlige for alle
■ Enklere kapasitetsstyring/planlegging
■ Fora for å løfte utfordringer til videre

forbedringsarbeid

HVORDAN
1. Tavlen oppdateres i forkant av hvert møte
2. Gjennomgang av forrige periodes resultater (gårsdagen/forrige uke ol.)
3. Registrere avvik og kommentere årsak til disse

4. Diskutere mulige tema/problemer som er blitt reist av teamet siden sist
5. Gjennomgang av status for pågående forbedringstiltak
6. Gjennomgang denne periodens aktiviteter (dagens/ukens ol.)
7. Tilpasse og fordele oppgaver slik at ressursutnyttelsen er best mulig
8. Gjennomgang av eventuelle nye rutiner eller annen informasjon

Verdistrømskartlegging
Hvorfor bruke
verdistrømskartlegging (VSK)?
■ Verdistrømskartlegging er en metode

for å visualisere sekvensene og
bevegelsene av informasjon,
materialer, samt alle nødvendige
aktiviteter for å kunne levere en
tjeneste eller fullføre en arbeidsprosess
fra A til Å

Ventetid

Steg I
Syklustid
Takttid
Batch

Steg II
Syklustid
Lav
Takttid
kvalitet
Batch

Steg III
Syklustid
Takttid
Batch

Steg IV
Syklustid
Takttid
Omarbeid
Batch

Steg V
Syklustid
Takttid
Batch

Hvordan utføre en verdistrømskartlegging?

■ VSK synliggjør verdiskapende og ikke-

verdiskapende aktiviteter og definerer
kritisk prosessinformasjon som ledetid,
takttid, syklustid, prosesstid og ventetid

1)

Definere hva som er kunde-/brukerverdi i valgte prosess

2)

Definere start og slutt for verdistrømmen som skal kartlegges

■ Verktøyet etablerer et felles språk for å

3)

beskrive en prosess, gjennom bruk av
standardsymboler

Definere stegene mellom start og slutt på et detaljnivå der
antall steg er mellom 3 og 8

4)

Måle prosessen mht. definert kundeverdi. Verdiskapende og
ikke-verdiskapende tid

5)

Identifisere nøkkeldata knyttet til verdistrømmen.
For eksempel: Køer, medarbeidere, syklustid, takttid,
batchstørrelse, feil/skrap, o.l.

6)

Identifisere sløsing – Hindrene for verdiskapning

7)

Definere ønsket fremtidig situasjon

8)

Identifisere forbedringspotensialet og lage verdistrømskart som
visualiserer ønsket fremtidig situasjon

■ Et verdistrømskart er et bra

utgangspunkt for å starte felles
problemløsning med utgangspunkt i
prosessdimensjonen, som ofte går på
tvers av organisasjonen
■ Spesielt nyttig når man ønsker å

redusere kostnader ved å eliminere
ikke-verdiskapende aktiviteter
■ Ledere kan forbedre sin

beslutningsprosess, fordi de får en
bedre forståelse av prosessen

A3
Hvorfor bruke A3?
■ For å jobbe med

systematisk forbedring
■ For å knytte

forbedringsarbeidet til klare
behov
 Kundens og brukerens

behov
 Interne behov
■ A3 hjelper oss å fokusere,

prioritere og følge opp
■ A3 hjelper oss å

argumentere
overbevisende
■ Faktabasert

PDCA sirkel (Plan-Do-Check-Act)
HVA
■ En forbedringsmetodikk som passer

til mindre forbedringsprosjekter som
ikke krever omfattende målinger
■ På norsk bruker vi PUKK: Planlegg,

Utfør, Kontroller, Korriger
■ Presentert av Deming tidlig 1950,

Japanere definerte det til PDCA.
Videreutviklet av Deming til PDSA i
1986 (Plan, Do, Study, Act)
■ En tilnærming til forbedringsarbeid

med utgangspunkt i den
vitenskapelige metode: Planlegg et
eksperiment, gjennomfør
eksperimentet, evaluer resultatet

HVORFOR
■ Sikre at man har en plan for hva man

skal gjøre i sitt forbedringsarbeid
■ Sikre at man evaluerer effekten av de

forbedringsløsninger man innfører
■ Sikre at man gjør endringer/

korreksjon på bakgrunn av den
informasjonen man har skaffet seg

HVORDAN
■ Identifiser hvilket forbedringsområde man skal se på
■ Analyser/beskriv nåværende prosess/arbeidsmåte
■ Beskriv en optimal måte å utføre den nye prosessen på
■ Implementer den nye arbeidsmåten i en pilotperiode
■ Vurder effekt og konsekvens av den endring som er gjort
■ Kommuniser resultatene til alle berørte parter
■ Standardiser det som fungerer. Gi ansatte opplæring hvis det behøves
■ Identifiser nye forbedringsområder basert på det vi har lært (start på

en ny sirkel)

