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BFI - RUFKA
Workshop på Kvalitetsnettverkstreff 05.11.2019

v/ Camilla H. Luhr og Synnøve Nævdal

A3-problemløsning
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► A3 er et godt verktøy til forbedringsarbeid

► A3 er et ensides format (A3) som hjelper oss å være konsise. Alle 
fakta og alle løsninger på ett ark!

► Oppsettet «tvinger» oss til å gå gjennom de nødvendige stegene for å 
løse et problem.

► A3 som problemløsingsverktøy kan brukes på store så vel som små 
forbedringsarbeider.

A3 tar utgangspunkt i forbedringssirkelen, og følger man denne 
«oppskriften» er en sikret en systematisk gjennomføringsplan for alle 

faser i et forbedringsarbeid.
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En A3 skal knytte sammen:

► Problemet (1) 
• Utfordring/bakgrunn for ønske om problemløsning

► Nåsituasjon (2) 
• Hvordan ser det ut i dag? Hva, hvem, hvor, hvorfor, hvordan, hvor ofte, når osv.

► Mål/ideell situasjon(3) 
• Hva/hvor vil vi? Vær konkret!

• Når skal mål være nådd?

► Rotårsak (4)
• Bakenforliggende årsaker. Bruk 5x hvorfor eller andre verktøy

En A3 skal knytte sammen:

► Forslag til løsninger/tiltak (5)
• Forslag til å nå mål/ideell situasjon.

• Hvilke tiltak skal testes ut i småskala?

• Hvordan utføres disse? Hvordan måle?

► Handlingsplan (6) 
• Konkrete og målbare tiltak med ansvar og frister.

• Hvordan, hvem, når?

► Oppfølging av tiltak (7)
• Har vi løst/ikke løst situasjonen?

• Må tiltakene justeres eller byttes ut?

► Videre tiltak (8)
• Implementere vellykkede tiltak i større skala. Involvere flere
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► I sum utgjør A3 en huskeliste så vel som en prosjektskisse, en 
rapportmal og en gjennomføringsplan. 

► Best utbytte får en av verktøyet dersom en jobber sammen i et 
mindre forbedringsteam og bruker tid på særlig de første fasene 
sammen med pasient, brukere eller andre involverte.

► Starter en med et mindre problem har en større sjans til å lykkes enn 
om en griper om for mye i første runde.

Årsaksanalyse – 5 x hvorfor
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The Jefferson Memorial i Washington

Five Whys Jefferson Memorial Example

► https://www.youtube.com/watch?v=N7cR2gArCFE

Noen uttrykk:

► Pigeon – due

► Spider - edderkopp

► Midge - sandflue
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nito.no twitter.com/nitonorge facebook.com/NITONorge

Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo

Takk for oppmerksomheten!

Norges største organisasjon for ingeniører og
teknologer med bachelor, master og høyere grad



06.01.2020

7


