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1.	Yhdistyksen	tiedot	
	
Suomen	akuuttigeriatrian	yhdistys	on	perustettu	27.10.2015	 ja	 rekisteröity	20.11.2015.	Yh-
distyksen	kotipaikka	on	Helsinki.	
	
Yhdistys	on	moniammatillinen.	Sen	tarkoituksena	on	vanhusten	akuuttihoidon	laadun	ja	poti-
lasturvallisuuden	parantaminen,	 siihen	 liittyvän	 tiedon	 ja	 osaamisen	 sekä	 alan	 tutkimuksen	
kehittäminen	 lääkäreiden	 ja	 terveydenhuollon	 muiden	 ammattiryhmien	 keskuudessa	 Suo-
messa.		
	
Yhdistyksestä	ja	sen	toiminnasta	kerrotaan	internetsivuilla	www.akuuttigeriatria.fi.	
	
	

2.	Yhdistyksen	hallinto	
	
Vuosikokouksessa	3.3.2017	valittu	yhdistyksen	hallitus	on:	
	
Laura	Pikkarainen	 Helsinki	 puheenjohtaja	
Janne	Alakare	 Vantaa	 varapuheenjohtaja	
Hannele	Ekstam	 Espoo	 rahastonhoitaja	
Esa	Jämsen	 	 Tampere	 sihteeri	
Riitta	Antikainen	 Oulu	
Maaret	Castrén	 Helsinki	
Sanna	Hakala	 Helsinki	
	
Suomen	akuuttilääketieteen	yhdistyksen	(SALY)	 ja	Suomen	Geriatrien	(SG)	edustajilla	on	oi-
keus	osallistua	yhdistyksen	hallituksen	kokouksiin.	 SALY:n	edustajana	on	Timo	Lukkarinen,	
SG:n	edustajana	Ulla	Helin.		
	
Hallitus	kokoontuu	4–6	kertaa	vuodessa.	Osa	kokouksista	pidetään	sähköpostikokouksina.	
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3.	Yhdistyksen	toiminnan	tavoitteet	vuonna	2017	
	
Suomen	akuuttigeriatrian	yhdistyksen	tavoitteena	on	vuoden	2017	aikana	raportoida	nykyti-
lanne	 vanhuspotilaiden	 akuuttihoidon	 ja	 siihen	 liittyvän	osaamisen	 ja	 koulutuksen	 suhteen,	
toteuttaa	akuuttigeriatrian	alan	koulutusta	tukeutuen	olemassa	oleviin	akuuttigeriatrian	kou-
lutustapahtumiin	sekä	lisätä	yhdistyksen	tunnettuutta	ja	näkyvyyttä.	Yhdistys	ottaa	aiempaa	
aktiivisemmin	kantaa	iäkkäiden	päivystyspotilaiden	hoitoon	liittyvään	keskusteluun	yhdessä	
Suomen	Geriatrien	ja	Suomen	akuuttilääketieteen	yhdistyksen	kanssa.	
	

3.1	Vanhuspotilaiden	akuuttihoidon	nykytilanne	
	
Vuoden	aikana	viedään	loppuun	vuonna	2016	aloitettu	selvitystyö	koskien		

- vanhuspotilaiden	hoitoa	osalta	suurimmissa	päivystyspisteissä	
- akuuttigeriatriaan	liittyviä	hoitoketjuja	ja	kehittämishankkeita	päivystyspisteissä	
- akuuttigeriatrian	opetetusta	lääkäreiden	ja	hoitajien	peruskoulutuksessa.	

3.1.1	Vanhuspotilaat	suurimmissa	päivystyspisteissä	
	
Vanhuspotilaiden	 hoitoa	 päivystysyksiköissä	 raportoidaan	 Nordic	 Healthcare	 Groupin	 suu-
rimmista	 päivystyspisteistä	 keräämien,	 erikseen	 Kanta-Hämeen	 keskussairaalasta	 ja	 Päijät-
Hämeen	keskussairaalasta	kerättyjen	tietojen	sekä	päivystyspisteisiin	suunnatulla	sähköisellä	
kyselyllä	 kevään	 2017	 aikana	 kerättävien	 perusteella.	 Suomen	 Lääkärilehteen	 tarjottavassa	
raportissa	 kuvataan	 vanhuspotilaiden	 osuus	 päivystyspotilaista,	 läpimenoaika,	 jatkohoitoon	
päätyneiden	osuus,	 vanhuspotilaiden	 tuloaika	hoitoon	sekä	vanhusten	hoitokäytäntöjä	 (mm	
onko	päivystyksessä	geriatria	tai	geriatrin	konsultaatiomahdollisuutta.)		

3.1.2	Hoitoketjut	ja	kehittämishankkeet	
	
Päivystyksiin	suunnatun	kyselyn	yhteydessä	selvitetään	alueellisia	hoitoketjuja	ja	kehittämis-
hankkeita.	Tiedot	hoitoketjuista	kerätään	Sagyn	internetsivuille.		

3.1.3	Akuuttigeriatria	lääkäri-	ja	hoitajakoulutuksessa	
	
Vuonna	 2017	 raportoidaan	 alkuvuoden	 aikana	 toteutetun	 lääketieteellisiin	 tiedekuntiin	 ja	
ammattikorkeakouluihin	suunnatun	akuuttigeriatrian	koulutusta	koskevan	kyselyn	 tulokset.	
Tuloksia	verrataan	EUGMS:n	akuuttigeriatrian	curriculumin	tavoitetilaan.	Tulokset	suunnitel-
laan	raportoitavan	Sairaanhoitajalehdessä.	

2.	Akuuttigeriatrian	alan	koulutus	
	
Yhdistyksen	edustajia	osallistuu	puhujina	Akuuttilääketiede	2017	-kongressiin,	jonka	teema-
na	ovat	vanhuspotilaat.	Lääkäri	2018	-tapahtumaan	tarjotaan	yhteissessiota	SG:n	ja	Societas	
Gerontologica	 Fennican	 kanssa.	 Lisäksi	 tarjotaan	 vanhus	 päivystyksessä	 -aiheista	 sessiota	
maakunnallisille	 v.	 2018	 Lääkäripäiville	 (erityisesti	 Kuopion	 ja	 Oulun).	 Akuuttigeriatrian	
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tuomiseksi	 esille	 Sairaanhoitajapäivillä	 (3/2018)	 ollaan	 yhteydessä	 Fiocaan.	 Lisäksi	 selvite-
tään	 mahdollisuuksia	 ohjelman	 tuottamiseen	 SUPER:n,	 Kuntoutusalan	 Asiantuntijoiden	 ja	
Ensihoitoalan	 liiton	 koulutuksiin.	 Varsinkin	 ensihoitajien	 koulutus	 olisi	 hoitoketjujen	 takia	
tärkeää.	

3.	Yhdistyksen	tunnettavuuden	ja	näkyvyyden	lisääminen	
	
Yhdistyksen	tunnettavuutta	pyritään	lisäämään	koulutuksen	ja	internetin	(yhdistyksen	omat	
sivut,	Facebook)	kautta.	Yhdistys	seuraa	ja	ottaa	kantaa	iäkkäiden	päivystyspotilaiden	hoitoon	
liittyvään	keskusteluun	yhdessä	Suomen	Geriatrien	 ja	Suomen	akuuttilääketieteen	yhdistyk-
sen	kanssa.	
	
Yhdistyksen	 internetsivuille	 kerätään	 aiempaa	 enemmän	 lisää	 sisältöä	 (hoito-ohjeet	 ja	 –
suositukset,	hoitoketjut,	 vanhuspotilaan	arvioinnin	 työkalupakki,	 akuuttigeriatriaa	käsittele-
vät	artikkelit,	muut	kirjoitukset)	sivuston	houkuttelevuuden	lisäämiseksi.		
	
Yhdistyksestä	ja	sen	toiminnasta	tiedotetaan	koulutustapahtumien	yhteydessä	sekä	erikseen	
Geriatripäivillä	Kuopiossa	 tammikuussa	 2018	 Jäsenten	 toivotaan	 levittävän	 sanaa	 yhdistyk-
sestä	 ja	 sen	 toiminnasta	 tavoitteena	 jäsenmäärän	 kasvattaminen	 ja	mahdollisimman	 laajan	
akuuttigeriatriasta	kiinnostuneiden	joukon	kerääminen	yhdistyksen	toiminnan	ja	tiedotuksen	
piiriin.	

4.	Yhdistyksen	sisäinen	toiminta	
	
Yhdistyksen	 toiminnasta	 ja	 ajankohtaisista	 akuuttigeriatriaan	 liittyvistä	 asioista	 tiedotetaan	
jäsenistölle	ja	yhdistyksen	sähköpostilistalle	liittyneille	tiedotuskirjein	3–4	kuukauden	välein.	
Tiedotuskirjeen	 lähetetään	 aina	 kongressien	 jälkeen	 tavoitteena	 raportoida	 ajankohtaisista	
uutisista.	Hallitus	sopii	vastuuhenkilöt	raportointiin.		
	
Lisäämällä	 tiedotusta	 ja	 internetsivujen	sisältöä	pyritään	aktivoimaan	myös	 jäsenistöä	sisäl-
lön	tuottamiseen	ja	keskusteluun	sähköpostilistoja	hyödyntäen.	Keskustelun,	internetsivujen	
ja	mahdollisten	tapaamisten	kautta	tarkoitus	on	tehdä	jäsenistöä	tutuksi	toisilleen	ja	vaihtaa	
kokemuksia	erilaisista	toimintamalleista	iäkkäiden	potilaiden	akuuttihoitoon	liittyen.	
	
Osallistutaan	 Euroopan	 geriatriyhdistyksen	 (EUGMS)	 Geriatric	 Emergency	Medicine	 Special	
Interest	Groupin	 (GEM	SIG)	 toimintaan.	EUGMS:n	kongressiin	 lokakuussa	2017	 lähtevät	yh-
distyksen	jäsenet	osallistuvat	SIG:n	kokoukseen.	


