
Meidän hyvä käytäntö potilaiden unen edistämiseksi
- Potilaan unen tukeminen vuodeosastolla -hanke

POTILAIDEN UNTA HAITTAAVAT TEKIJÄT JA TOIMINTA NIIDEN POISTAMISEKSI

�Ennakoi oireiden 
hoidossa: Kysy oireista. 
Pidä huolta, että tarvit-
taessa käytettävä lääkitys 
on riittävä. Lääkitse oireita 
ajoissa ennen nukkumaan-
menoa. Kannusta potilasta 
kertomaan oireistaan 
myös yöllä. 

�Hoida kipu tehok-
kaasti: Kysy kivusta ja 
käytä VAS-mittaria. 
Huolehdi potilaan riittä-
västä säännöllisestä kipu-
lääkityksestä ja anna oire-
lääke ajoissa. Lievitä kipua 
myös asentohoidoin ja 
tarjoa kylmäpakkausta 
kipukohtaan. 

�Huolehdi oloa 
helpottavista 
asentohoidoista: 
Huolehdi asentohoidoista 
yksilöllisesti. Hyödynnä 
tyynyjä ja asentotyynyjä.

�Häiritse hoitotoimilla 
mahdollisimman vähän: 
Toimi yöllä mahdollisimman 
hiljaisesti. Tee vain vält-
tämättömät hoitotoimet. 
Käytä mahdollisimman 
himmeää valaistusta ja 
kohdevalona taskulamppua. 
Suojaa muita potilaita valolta 
väliverhoilla. Tarjoa tarvit-
taessa silmäsuojia. Toteuta 
yöaikaiset rekisteröinnit ja 
mittaukset mahdollisimman 
huomaamattomasti. 

�Häiritse säännöllisillä 
lääkehoidoilla 
mahdollisimman vähän: 
Vältä yöaikaisia lääkityksiä 
aina, kun se on mahdollista. 
Uusi huonosti toimiva kanyyli 
jo illalla. Yhdistä muita yöllä 
tehtäviä toimenpiteitä lääke-
hoidon toteutuksen 
yhteyteen. 

�Helpota ravinnotta olosta 
johtuvaa epämukavuutta: 
Huolehdi riittävästä suonen-
sisäisestä nesteytyksestä. 
Tarjoa tarvittaessa pieni 
määrä vettä, jääpaloja, suun 
kostutussuihketta tai –geeliä. 

�Muista hiljaiset työskentely-
tavat: Huomioi potilaiden levon-
tarve kaikessa toiminnassa. Vältä 
melua aiheuttavia töitä. Toimi 
mahdollisimman hiljaisesti ja rauhal-
lisesti sekä potilashuoneessa että 
käytävällä. Vastaa potilaskutsuun 
hiljaisuutta noudattaen ja keskitä 
useampia välttämättömiä hoitotoimia 
samalle käynnille. Pidä kulkuväylät 
vapaina, jotta pystyt liikkumaan hiljaa. 
Pidä potilashuoneiden ovet kiinni ja 
kulje ovista mahdollisimman hiljai-
sesti. Tee viipymättä vikailmoitus 
tekniseen keskukseen kolisevista / 
rikkinäisistä ovimekanismeista. 
Huolehdi potilaiden säännöllisestä 
tarkkailusta siitä aiheutuvasta 
häiriöstä huolimatta. Tarjoa 
tarvittaessa korvatulppia. 

�Ota päivystyspotilas vastaan 
hiljaisuutta noudattaen: 1) petaa 
tyhjät potilassängyt illalla kuntoon,   
2) suunnittele potilaan sijoittuminen 
osastolle mahdolliset erityistarpeet 
huomioiden, 3) laita tarvittavat väli-
neet valmiiksi huoneen ulkopuolelle, 
4) kysy potilaalta vain hoidon kannal-
ta välttämättömät asiat yöllä ja 
keskustele tarvittavat asiat ennen 
huoneeseen menoa, 5) siirrä vuode-
potilas osaston sänkyyn käytävällä ja 
vie vasta sitten huoneeseen, 6) käytä 
huoneessa mahdollisimman himmeää 
valoa ja suojaa väliverholla viereisillä 
potilaspaikoilla nukkujia, 7) tee vain 
välttämättömät toimenpiteet viedes-
säsi potilasta yöllä huoneeseen. 

�Kiinnitä huomiota potilassijoitteluun: 
Huomioi potilaiden oireisuus ja muut erityis-
tarpeet potilassijoittelussa. Tee Haipro
virheellisestä siirtoraportista. Siirrä häiritsevä 
potilas pois isosta potilashuoneesta yöksi. 
Lääkitse levotonta potilasta tarpeen mukaan. 

�Ohjaa muiden potilaiden huomiointiin: 
Huolehdi, että vierailut eivät häiritse 
potilaiden lepoa. Ohjaa potilaita 
noudattamaan hiljaisuusajan sääntöjä. Ohjaa 
potilaita tarvittaessa myöhään illalla siirtymään 
päiväsaliin lukemaan tai katsomaan TV:tä, jotta 
muiden uni ei häiriinny.

�Huolehdi miellyttävästä nukkumis-
ympäristöstä: Huolehdi potilashuoneen 
raikkaasta huoneilmasta tarvittavilla toimilla. 
Tarjoa potilaille tarvittaessa lisäpeittoa ja –
tyynyjä. Tarjoa potilailla korvatulppia, jos 
huoneessa on häiritsevää melua. 

�Huolehdi hämärästä nukkumisympäris-
töstä: Sulje ikkunoiden sälekaihtimet yöksi. 
Käytä potilashuoneessa mahdollisimman 
himmeää valaistusta ja suosi taskulampun 
käyttöä. Suojaa väliverhoilla muita huoneen 
potilaita valoisuudelta ja tarjoa silmäsuojia. 

�Huolehdi miellyttävästä lämpötilasta: 
Huolehdi yöksi ikkunat kiinni ja tarkasta 
tarvittaessa lämpöpatterien asianmukainen 
toiminta. Mikäli havaitset lämpöpattereissa, 
ikkunoissa tai ilmanvaihdossa vikaa, tee 
välittömästi vikailmoitus. Tarjoa tarpeen 
mukaan lisäpeittoa, lisävaatetusta tai lämmintä 
juotavaa. Tuuleta, jos huoneessa on kuuma. 

�Huolehdi turvallisesta ja 
rauhallisesta nukkumis-
ympäristöstä: Sijoita sekava tai 
aggressiivinen potilas yhden hengen 
huoneeseen. 

�Tue potilaita ja omaisia:
Rohkaise potilaita ja omaisia 
puhumaan mieltä vaivaavista 
asioista; ota puheeksi, kysy, 
kuuntele ja etsi ratkaisua. Järjestä 
aikaa rauhoittavalle keskustelulle. 
Huomioi psykologiset tekijät 
keskusteluissa ja arvioi mahdollista 
lisätuen tarvetta. Tarjoa tarvit-
taessa lisäkeskusteluapua; 
psykiatrinen sairaanhoitaja, 
sosiaalityöntekijä, sairaalapastori. 
Huolehdi tulkkipalveluiden 
järjestämisestä tarvittaessa. 

�Huolehdi riittävästä tiedon-
saannista: Huolehdi potilaiden 
turvallisuuden tunteesta ja riittä-
västä informoinnista joka tilantees-
sa. Huolehdi, että potilaalla on 
ajantasainen ja riittävä tieto omasta 
tilanteestaan. Pyydä tarvittaessa 
lääkäriä keskustelemaan potilaan 
kanssa.

�Tarjoa tarvittaessa lääke-
hoitoa nukkumisen tueksi: 
Huolehdi, että potilaalle on määrät-
ty tarvittaessa käytettävä unilääke 
ja rauhoittava lääke, mikäli hän 
saattaisi tarvita niitä yöksi. Tarjoa 
lääkärin määrittämää lääkettä, jos 
potilaalla on vaikeuksia rauhoittua 
nukkumaan. 

�Säätele huoneen 
valoisuutta: Huolehdi 
potilashuoneen 
valoisuudesta vuorokauden 
ajan mukaan; päivällä valoisa 
ja yöllä pimeä. 

�Huolehdi potilaan 
aktiivisuudesta päivällä: 
Tarjoa lukemista ja 
mahdollista TV:n katselu. 
Kannusta omaisia 
vierailemaan potilaan luona 
usein, mikäli potilaan vointi 
sen sallii. Kehota potilasta 
olemaan mahdollisuuksien 
mukaan päivällä liikkeellä. 
Auta tarpeen mukaan ylös 
vuoteesta tuoliin istumaan. 
Herättele päivällä nukkuvaa 
potilasta, jos univaikeutta 
ilmenee yöllä. Rauhoita 
toiminta potilashuoneissa 
illalla hyvissä ajoin ennen 
nukkumaanmenoa. 
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