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Information om ankomsten till undersökningen 

Borgå sjukhus, EEG- och ENMG-undersökningar  

Undersökningsplats och anmälning 

Borgå sjukhus 

Sjukhusvägen 1, Borgå 

Klinisk neurofysiologi (KNF), 2. våningen 

Anmäl dig före undersökningen: HNS-Bilddiagnostik, röntgen, 2. våningen   

Kom till undersökningsplatsen 15 min före den bokade tiden så att vi hinner göra 

eventuella förberedelser före undersökningen. Reservera tillräckligt med tid för besöket. Akuta 

jourundersökningar kan försena tidtabellen. 

På vardagar kl. 7.30–15 anmäl dig vid röntgen. Följ den röda linjen på golvet. 

Vid andra tillfällen kom in via huvudentrén och ta N-hissen (till höger om blomsterkiosken) till 

1. våningen. Du kan också komma direkt till 1. våningen via förlossningsavdelningens entré. Vänta i 

hisshallen tills du blir kallad till undersökningen. 

OBS! Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersökningen. 

Ta med till undersökningen 

- FPA-kort eller identitetsbevis 

- Information om eventuella läkemedel 

- Om du kommer till ENMG-undersökning tag med färglagd symptomkarta och eventuella 

tidigare ENMG-utlåtanden. 

Avbokningar och ändringar 

Om du inte kan komma på bokad tid, meddela detta tfn 019 548 2279 så fort som möjligt, senast 

föregående vardag före kl. 12. 

Parkering och kollektivtrafik 

Vid undersökningsenheten finns ett begränsat antal avgiftsbelagda parkeringsplatser. Sök 

information om parkering och trafikförbindelser på internet med undersökningsenhetens namn. 

Mera information 

Vid behov av ytterligare anvisningar om undersökningen ring undersökningsstället tfn 019 548 

2279 vardagar kl. 8–15. 

Mera information om undersökningsplatser: www.hns-bilddiagnostik.fi >> Enheter på kartan >> 

Servicekarta. 

http://www.hns-bilddiagnostik.fi/
https://www.hus.fi/sv/sjukvard/bilddiagnostik-och-fysiologi/Sidor/Servicekarta.aspx
https://servicekarta.hel.fi/search?q=hus%20bilddiagnostik
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Patientanvisningar och information om undersökningar: www.hns-bilddiagnostik.fi.  

Titta på videor om undersökningar: www.youtube.com >> HUS-Kuvantaminen videot. 

Undertexter: svenska, finska, engelska. 

Ge respons 

Din respons är mycket viktig för oss. Den hjälper oss att förbättra våra tjänster. Du kan ge skriftlig 

respons i samband med besöket eller via internet på adressen www.hns-bilddiagnostik.fi >> Ge 

respons. 

http://www.hns-bilddiagnostik.fi/
http://www.youtube.com/
http://www.hns-bilddiagnostik.fi/

