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Laatu ratkaisee

Tiina Somerpuro/Kl

Tekonivelsairaala
Coxa Oy
Liikevaihto: 33,99 miljoonaa euroa
Tulos: 1,4 miljoonaa euroa
Henkilöstö: 193
Toimiala: Terveydenhuolto
Lähde: Coxa

Näin kehitämme
ISO 9001 -standardi ja EFQM-malli
ovat Coxan laatujärjestelmän perustat. Runko ja dokumentaatiot on aikoinaan tehty ISO 9000 -standardien
mukaan. EFQM-malli puolestaan auttaa määrittelemään sisällön laadun,
esimerkiksi miten potilaan hoitoa
kehitetään.
Työkalut tilanteen mukaan. Coxan
laatutyössä on käytössä useita LEANmenetelmän työkaluja: muun muassa
kanban, arvovirtakuvaus ja 5S. Lisäksi
yritys on kehittänyt omia työkaluja
tiettyjen ongelmien taklaamiseen.
Jatkuva kehittäminen. Jokaiseen ongelmaan puututaan heti, ja ongelman
osoittanut työntekijä esittää itse ratkaisuehdotusta. Kun uusia ideoita kokeillaan koko ajan, yrittämisen kynnys
ei nouse liian korkeaksi. Työntekijät
voivat luottaa siihen, että mahdolliset
uudet toiminnat resursoidaan. Jos
idea ei toimi, palataan vanhaan.

Laatuhaaste
Laatuhaaste
Suomen Laatuyhdistys heittää laatuhaasteen Coxalle ja kysyy:
Miten olette saaneet perinteisesti
hyvin erillisissä tehtäväkentissä
työskentelevät ammattiryhmät
sitoutettua yhteiseen kehitystyöhön?
Töissä pitää viihtyä. Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen istahti kuvausta varten pyörätuoliin vuodeosaston aulassa. Potilaista valtaosa pääsee kotiin heti leikkauksen jälkeen, ja harva tarvitsee pyörätuolia piipahtaessaan Coxassa. Martikaiselle vauhtia antavat ylilääkäri Teemu Moilanen ja
hoitotyön johtaja Tuula Rantala.

Coxan parhaat kehitys
ideat tulevat työntekijöiltä
Tekonivelsairaala
tekee kerralla
hyvin, sillä
uusinta
leikkaukset ovat
ikäviä ja kalliita.
Tampere
Mari Uusivirta

kl.toimitus@kauppalehti.fi

Päivän päätteeksi jokainen Coxan
hoitaja mittaa ”pulssinsa”. Sen hän
tekee merkitsemällä työpäivän tunnetilan joko vihreällä, keltaisella tai
punaisella. Huonommat värit vaativat selitystä siitä, mikä päivässä meni
pieleen ja miten ongelman voisi korjata jo seuraavana päivänä.
Pulssi on Tekonivelsairaala Coxan
oma laatutyökalu, josta ovat kiinnostuneita myös muut yritykset. Kan-

sainvälinen tutkimusyritys Advisory board on mallintanut Pulssin sivuilleen.
”Pulssin avulla saamme mittariksi
tunteen, subjektiivisen kokemuksen
työpäivästä”, kertoo hoitotyön johtaja Tuula Rantala.
Pulssi on ensimmäinen porras Coxan kolmiportaisessa jatkuvan parantamisen järjestelmässä. Kaikilla portailla henkilöstöä kuunnellaan
kehittämistyössä.
Toisella portaalla ovat kaizen-viikot, jossa henkilöstöstä irrotetaan
5–10 hengen tiimejä yhdeksi viikoksi miettimään jotakin arjen prosessia.
Coxa kokeili kaizen-viikkoja viime
vuonna, ja nyt tarkoitus on järjestää
niitä noin viisi vuodessa.
”Se on iso satsaus yhteen viikkoon, mutta kannattaa. Henkilöstö
sitoutuu kehitysideaan aiempaa paremmin”, sanoo toimitusjohtaja Tarmo Martikainen.
Kolmannella portaalla ovat suuret
muutokset, joiden kehitystyö kestää
kuukausia, kuten it-järjestelmän uusiminen.
Kehittämisen kulttuuri ja laatutyö

ovat olleet Coxassa tärkeitä alusta asti, ja ne ovat tuottaneet tuloksia. Coxan aloittaessa vuonna 2002 jonot tekonivelleikkauksiin Pirkanmaalla olivat kaksi vuotta, nyt ne ovat kaksi–
kolme kuukautta.
Tekonivelleikkauksia ei ole suositeltavaa tehdä sairaaloissa, joissa leikkausten määrä jää alle 500:n,
koska tutkimusten mukaan laatu paranee leikkausmäärien mukana. Coxassa leikkauksia tehdään liki 3 000
vuodessa.
Coxa on osakeyhtiö, ja sen suurimpia omistajia ovat Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki. Toimitusjohtaja Martikainen
kutsuu Coxaa edelläkävijäksi.
”Uudenlainen julkinen terveydenhoito pystyy hoitamaan potilaita laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja
ketterästi, samalla tavalla kuin yksityinen puolikin”, Martikainen sanoo.
Asiakkaan on liki mahdotonta arvioida tekonivelleikkauksen laatua
leikkauksen sujumisen kannalta, jos
kaikki menee hyvin. Siksi Coxassa on
nähty vaivaa kokemuksen eteen.
”Haluamme, että potilas kokee

olevansa mukana ainutlaatuisessa
tapahtumassa”, Martikainen sanoo.
Nykyisin 99 prosenttia potilaista
kertoo, että voisi suositella Coxaa läheiselle ystävälleen.
Jo perustamisvaiheessa Coxa
muodosti lähikuntien kanssa tiiviin
yhteyshenkilöverkoston. Nyt potilaita tulee ympäri maan ja jonkin verran
ulkomailtakin.
Coxa haluaa vastedes varmistaa
entistä paremmin sen, että potilas
saa ennen leikkausta ja sen jälkeen
kaiken tarvittavan informaation ja
valmennuksen. Liki 70 prosenttia
potilaista lähtee kotiin heti leikkauksen jälkeen.
”Prosessiajattelussa lähdemme
aina siitä, mikä on potilaan näkökulma prosessissa, ja kehittämisessä siitä, mitkä asiat hyödyttävät potilasta”, ylilääkäri Teemu Moilanen
kertoo.
Esimerkiksi seuraavaksi kaizenviikoissa otetaan työn alle poliklinikka- ja leikkaussaliajat.
Tällä palstalla tutustutaan työyhteisöihin,
jotka parantavat kilpailukykyään panostamalla laatuun systemaattisesti.

Coxa vastaa:
Tekonivelsairaala Coxan toiminta on
alusta alkaen perustunut arvoihin ja
yhteiseen työyhteisökulttuuriin. Oppivan organisaation periaatteet ovat
ohjanneet toimintaamme, erityisesti
näkemys, jossa jokainen työntekijä
on oman työnsä kehittäjä ja paras
asiantuntija. Ajatus, että jokainen
osallistuu muutosten toteuttamiseen,
on näin sisäänrakennettu toimintaamme. Kehittämisessä tarvitaan
jokaisen ammatillinen näkemys,
osaaminen ja kokemus. Käytännön
kokemuksemme mukaan se, että voi
aidosti vaikuttaa työhönsä, tuo tullessaan sitoutumisen.
Lähde: Coxa

❞

Kun
kaiken
tekee kunnolla
ensimmäisellä
kerralla, ei tarvitse
tehdä toista ja
kolmatta kertaa.”
Tarmo Martikainen
Toimitusjohtaja

