
Menin vuoteeseen KLO

Nukahdin KLO

Heräsin yöllä                 kertaa                 kertaa                 kertaa                 kertaa                 kertaa                 kertaa                 kertaa

Heräsin kokonaan KLO

Nousin ylös KLO

Unen määrä tunteina                 tuntia                  tuntia                  tuntia                  tuntia                  tuntia                  tuntia                  tuntia

Laske unen kokonaismäärä alkaen siitä kun arvioit nukahtaneesi siihen, kun muistat heränneesi aamulla. Vähennä kokonaismäärästä yölliset valvomiset noin 15 minuutin tarkkuudella.

Unen laatu 1-10 

Arvioi unen laatua omien tuntemustesi perusteella. Koetko nukkuneesi rauhallisesti? Olitko aamulla virkeä? 

Mikä edisti unta?
Mikä häiritsi unta? 

Merkitse tähän asioita, joiden arvelet auttavan nukkumista. Esimerkiksi liikunta, rauhoittuminen, omat mukavat harrastukset. Merkitse tähän juomiesi kofeiinipitoisten juomien (kahvi, tee, kolajuo-
mat) sekä alkoholiannosten määrä. Myös esimerkiksi epätavallisen pitkä työpäivä tai voimakas stressi voivat haitata unta, joten merkitse nekin.

Muuta mainittavaa

Esimerkiksi unilääkkeen tai melatoniinin käyttö. 
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