
Hyvän käytännön kehittäminen potilaiden unen edistämiseksi sairaalassa

Ongelma Ongelman ratkaisuprosessi Kehitetty käytäntö Tulokset

Tutkimusten mukaan potilaat 

nukkuvat sairaalassa usein 

huonosti. Sairaalassa on monia 

unta häiritseviä tekijöitä. 

Tutkimustietoa potilaiden unta 

häiritsevistä tekijöistä oli 

kohtalaisesti, mutta tietoa 

hoitajien toiminnasta unen 

tukemiseksi oli niukasti. 

Yhtenäistä toimintamallia 

potilaiden unen tukemiseksi ei 

löytynyt. Toteutimme osana 

Perushoidon laadun 

kehittämishanketta (STEPPI) 

nykytilan selvityksen, joka vahvisti 

tarpeen kehittää potilaiden unen 

tukemisen toimintamallia. 

Kehittämissuunnitelma laadittiin ajantasaiseen 

tutkimusnäyttöön perustuen. Potilaiden unen 

laatua mitattiin hankeosastoilla RCSQ-mittarilla 

sekä haastatteluilla. Potilashuoneissa tehtiin myös 

desibelimittauksia. Potilaiden unen tukemisen 

osastokohtaiset toimintamallit kehitettiin 

osastojen hoitajien työpajatyöskentelynä 

tutkimushoitajan fasilitoimana. Työskentelyssä 

hyödynnettiin alkukartoitusvaiheessa toteutettujen 

potilaskyselyjen tuloksia sekä uneen liittyvää 

tutkimustietoa. Käytetyistä materiaaleista koottiin 

osastoille myös oma potilaan unen tukemisen 

ohjekansio. Työpajoja järjestettiin neljällä osastolla 

yhteensä neljä ja viidennellä tapaamisella esiteltiin 

työpajoissa kehitetty osaston oma toimintamalli 

potilaiden unen tukemiseksi. Tämän jälkeen 

osastojen toimintamallit yhdistettiin koko 

organisaatiota koskevaksi unen tukemisen 

toimintamalliksi, joka oli jalkautettavissa myös 

muille osastoille. Potilaiden unen laatua arvioitiin 

toistamiseen neljällä vuodeosastolla 

toimintamallin käyttöönoton jälkeen. Kahdella 

muulla osastolla käytäntöä arvioitiin hoitajien 

näkökulmasta.
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Toistettujen potilaskyselyjen perusteella 

toimintamallin käyttöönoton jälkeen 

potilaiden unen laatu oli parantunut. 

Tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä, 

paitsi miespotilailla, joilla unen laatu oli 

kohonnut tilastollisesti merkitsevästi. 

Potilashuoneiden mitattu melutaso (dB) 

oli hieman laskenut intervention aikana. 

Toimintamalli yhtenäisti hoitajien 

käsityksiä potilaiden unen tukemisen 

tavoista ja huomioitavista asioista. 

Toiminta-alue:

Kehittämis- ja tutkimushanke toteutettiin Satasairaalassa. Hankkeeseen valittiin aluksi neljä aikuisten somaattista vuodeosastoa. Myöhemmin mukaan otettiin vielä kaksi vuodeosastoa. Kohdejoukkona 
hankkeessa oli kyseisten osastojen potilaat ja hoitohenkilökunta. 
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Tuloksena syntyi ”Meidän hyvä käytäntö potilaiden 
unen edistämiseksi”. Toimintamalli sisälsi kuusi 
huomioitavaa osa-aluetta: 1) Kipu ja muut sairauden 

oireet, 2) Hoidon toteutukseen liittyvä epämukavuus, 

3) Sairaalaympäristö ja osaston vuorokautinen 

toiminta, 4) Potilashuone nukkumisympäristönä, 5) 

Pelko, huoli ja epätietoisuus, 6) Vuorokausirytmin 

sekoittuminen. Osa-alueisiin kuvattiin konkreettiset 

toimintaohjeet siitä, miten kukin unen tukemisen osa-

alue voidaan käytännössä huomioida. Toimintamallin 

tarkoituksena oli yhtenäistää käsityksiä potilaan unen 

tukemisen tavoista vuodeosastolla ja ohjata hoitajia 

kiinnittämään huomiota omassa toiminnassaan 

sellaisiin asioihin, joilla tutkitusti on vaikutusta 

potilaiden unen laatuun. Toimintamallin 

jalkauttaminen tapahtui hoitajien työpajoissa sekä 

osastojen ohjekansioiden ja toimintamallijulisteiden 

avulla. Lisäksi tuotettiin video sekä posteri ja 

toteutettiin unitapahtuma.
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