
  1 (3)  
  

HUS Akuutin opinnäytetöiden aihepankki 
Johtaminen 

Akuuttihoitotyön päivittäisjohtaminen ja siihen käytettävä aika 

Esihenkilöiden työhyvinvointi akuuttihoitotyössä 

Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitys esihenkilötyössä 

Kokemuksia rekrytointiprosessista - Miten rekrytointia voidaan edistää? (työntekijän näkökulma) 

Työkykyriskien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen akuuttihoitotyössä 

 

 

Perehdytys ja osaaminen 

Erilaisten opetusmenetelmien käyttö perehdytyksessä akuuttihoitotyössä 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen - Miten kehitän omaa osaamistani akuuttihoitotyössä? 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen - Miten henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan tehok-
kaasti akuuttihoito-työssä? 

Hoitajavastaanotolla vaadittava osaaminen yhteispäivystyksessä 

Hoidon tarpeen arviossa vaadittava osaaminen yhteispäivystyksessä 

Opiskelijana akuuttihoitotyössä - Mitä ohjaajan tulisi huomioida? 

Opiskelijaohjaajien kokemuksia ohjausmenetelmistä HUS Akuutissa 

Osaamisen arviointi akuuttihoitotyössä - henkilökunnan näkemyksiä vaadittavasta osaamisesta, 
osaamisen arvioinnin tarpeesta ja toteutettavasta osaamisen arvioinnista akuuttihoitotyössä 

Perehdyttäjien kokemuksia perehdytyksestä akuuttihoitotyössä 

Perehdytettyjen kokemuksia saamastaan perehdytyksestä akuuttihoitotyössä 

Urapolku akuuttihoitotyössä (HUS Akuutissa) 
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Kohtaaminen ja vuorovaikutus 

Ammatillinen vuorovaikutus akuuttihoitotyössä (henkilökunta, potilaat ja/tai omaiset näkökulma) 

Henkilökunnan kokemuksia yhteistyöstä akuuttihoitotyössä (esim. kollegoiden tai eri ammattiryh-
mien välinen koh-taaminen ja vuorovaikutus tai yksiköiden välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus) 

Vuorovaikutukselliset keinot haastavissa tilanteissa akuuttihoitotyössä 

 

 

Asiakaskokemus 

Potilaiden tyytyväisyys saamaansa hoitoon - asiakaspalautteen tarkastelu (SMS) 

Potilaan odotukset päivystyshoitotyöhön liittyen 

Kiireettömän hoidon tarpeessa olevan potilaan ohjaaminen 

Saattohoito akuuttihoitotyössä – Miten toteutetaan laadukasta saattohoitoa akuuttihoitotyössä? 

 

 

Hoitoprosessien kehittäminen HUS Akuutissa 

Akuuttihoitotyön arki – Mihin akuuttihoitotyössä ja sen kehittämisessä tulisi keskittyä? 

Akuuttihoitotyön houkuttelevuus - Mitkä tekijät vaikuttavat akuuttihoitotyön houkuttelevuuteen? 

Hoidon tarpeen arvio - auditointityökalun kehittäminen 

Hoitosuositukset käytännössä akuuttihoitotyössä 

Hoivalaitosten potilaiden päivystykseen tulon syyt ja taustatiedot 

Kaatumisten ja putoamisten ehkäisy yhteispäivystyksessä -toimintamalli 

Keskeytykset akuuttihoitotyössä - Miten niitä voidaan ehkäistä? 

Kiire akuuttihoitotyössä - Mitkä tekijät vaikuttavat kiireen kokemukseen ja millä tavoin kiireeseen 
voi itse vaikuttaa? 
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Kivun arviointi yhteispäivystyksessä -toimintamalli 

Leanin merkitys akuuttihoitotyön kehittämisessä 

Lääkkeenmääräämisoikeudellinen sairaanhoitaja – Miten lääkkeenmääräämisoikeutta voidaan 
hyödyntää tehokkaasti yhteispäivystyksissä? 

Oman yksikön toiminnan kehittäminen - Miten kehitän työyksikköni toimintaa? 

Potilaiden jatkohoito-ohjeistus akuuttihoitotyössä – Mitä sisältää ja miten toteutetaan? 

Potilaan hoitopolun sujuvuus yhteispäivystyksessä – Miten toimintaa voidaan tehostaa? 

Työaikajärjestelyt ja niiden merkitys potilasvirtojen sujuvuuteen akuuttihoitotyössä  

Vajaaravitsemuksen ehkäisy yhteispäivystyksessä -toimintamalli 

Yhteispäivystyksen ruuhkautumisen vaikutus potilaan hoitotyöhön (hoitajien kokemus) 

   

 

Laatu ja potilasturvallisuus 

HaiPro-ilmoituksista nousseiden kehitysideoiden seuranta 

ISBAR-raportoinnin toteutumisen arviointi 

Käsihygienian havainnoinnin auditointi HUS Akuutissa 

Laiteturvallisuuden varmistaminen (koulutusinterventio ja sen vaikutusten arviointi) 

Lääkehoidon turvallisuus akuuttihoitotyössä esim. HaiPro-ilmoitusten tarkastelu määritellyn nä-
kökulman mukaisesti 

Turvallisen kotiutuksen toteutuminen akuuttihoitotyössä 

  

 

 

Voit myös ehdottaa opinnäytetyön aihetta HUS Akuutin aihepankkiin. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PVYH481fEk6lVJkn84ixzyZgs8QHet1NiG8R4reXzFBURUoyRURURUhRRTlIVFhIMkNDMU9JV1FRRC4u
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