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ACENDIO, the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes
Vuonna 1995 perustetun yhdistyksen tavoitteena
on edistää hoitotyön ammattikielen kehittymistä.
Yhdistys tukee sairaanhoitajien verkostoitumista
kehittämään sellaista yhteistä kieltä, jolla voidaan
kuvata käytännön hoitotyötä. Tämä tärkeää, jotta
eurooppalaiset sairaanhoitajat pystyvät jakamaan
ja vertailemaan hoitotyöstä tuottamaansa tietoa
voidakseen tutkia ja kehittää hoitotyötä ja jotta
hoitotyön johtajat pystyvät allokoimaan resursseja
hoitotyöhön tehokkaasti. Yhteisen kielen avulla
hoitotyö tulee näkyväksi paikallisella, kansallisella
ja Euroopan tasolla.
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Yhdistyksen jäsenet edustavat melko kattavasti
Euroopan maita. Suomen sairaanhoitajaliitto ku‐
ten myös Norjan, Ruotsin ja Iso‐Britannian vastaa‐
vat liitot ovat olleet ACENDIOn organisaatiojäseniä
useiden vuosien ajan ja mahdollistaneet hallitus‐
ten jäsenten osallistumisen yhdistyksen toimin‐
taan.
Professori Kaija Saranto Itä‐Suomen yliopistosta
on toiminut ACENDIOn jäsenenä vuodesta 1999,
hallituksen jäsenenä vuodesta 2001 ja hallituksen
puheenjohtajana (president) vuosina 2007–2011.
Hallituksen jäsenenä on vuodesta 2011 toiminut
Itä‐Suomen yliopistosta yliopistonlehtori Ulla‐Mari
Kinnunen, hänen kautensa jatkuu vuoteen 2017
(rahastonhoitaja 2013–2017). Muita suomalaisia
aktiivijäseniä yhdistyksen perustamisesta alkaen
ovat olleet Anneli Ensio, Ansa Sonninen ja Marian‐
ne Tallberg. ACENDIOn puheenjohtajana on vuosi‐
na 2011–2015 Walter Sermeus Belgiasta.
ACENDIOn toiminta perustuu hallituksen kaksivuo‐
tis‐kaudelle tekemään toimintasuunnitelmaan
(action plan), jossa kaudella 2013–2015 on pää‐
paino ollut seuraavissa teemoissa:
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European Observatory of Nursing Standards
– tavoitteena on selvittää mitä eri termistöjä hoi‐
totyön kirjaamiseen Euroopassa käytetään ja mikä
on hoitajien tietämys eri termistöjen käytön levin‐
neisyydestä
E‐Health – tavoitteena on osallistua Euroopan
eHealth strategian toteuttamiseen sekä lujittaa ja
tukea sairaanhoitajien osallistumista eHealth toi‐
mintaan
Curriculum Development – tavoitteena on luoda
yhteiseurooppalaiset osaamistavoitteet eritasoi‐
sen sairaanhoitajakoulutuksen health informatics
opetukseen
Documentation linked to patient outcomes
– tavoitteena on selvittää mahdollista näyttöä hoi‐
totyön standardien ja potilaan hoitotyön tulosten
välillä
Collaboration – tavoitteena on edistää yhteistyötä
muiden toimijoiden, kuten muun muassa NANDA,
ICN, NI, EFMI, AENTDE kanssa.

Valittujen teemojen puitteissa ACENDIO järjestää
eri puolelle Eurooppaa, lähinnä hallituksen jäsen‐
ten kotimaihin, workshoppeja, jotka ovat avoimia
kaikille jäsenille. eHealth‐workshop pidettiin Zü‐
richissä toukokussa 2014, Observatory‐workshop
Madridissa kesäkuussa 2014. Syyskuussa 2014
järjestettiin Curriculum‐workshop Torinossa.
Seuraava ACENDIOn konferenssi järjestetään
Sveitsissä, Bernissä 16.–18.4.2015. Tähän nyt 10.
konferenssiin on kutsuttu kaikki edelliset presiden‐
tit: Randi Mortensen (Tanska), June Clark (Wales),
William Goossen (Alankomaat), Margareta Ehnfors
(Ruotsi) ja Kaija Saranto. He kaikki ovat omalla
panoksellaan myötävaikuttaneet ACENDIOn toi‐
mintaan eurooppalaisen yhteistyön ja hoitotyön
kehittämiseksi, potilaan parhaaksi.
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Toiminnasta voi lukea enemmän ACENDIOn
Newsletter‐julkaisusta, joka löytyy yhdistyksen
sivuilta:
http://www.acendio.net/acendio‐
publications/acendio‐newsletters‐archive/.
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Julkaisu on kaikkien, myös ei‐jäsenten, luettavissa.
Sivuilta löytyvät myös jäseneksi liittymistiedot.
Lisätietoa
löytyy
ACENDIOn
sivuilta
www.acendio.net.
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