Patientanvisning
HUS Bilddiagnostik

Information om ankomsten till undersökningen
Jorv sjukhus, KNF-avdelning
Undersökningsplats och anmälning
Jorv sjukhus
Karvasbackavägen 10 C
Enheten för klinisk neurofysiologi (KNF), 2 våningen
Avdelningen finns i en separat byggnad på sjukhusområdets södra kant, vart man kan köra via vägskälet vid Karvasbackavägen. C-trappan finns på innergården. Från Esbo sjukhus parkeringshall P1
samt Åbovägens busshållplatser kommer man till avdelningen via Jorvs sjukhus huvudingång. Följ
solmärkena på golvet från huvudingången till hissen och vidare via gången i K-våningen till anmälningsdisken på avdelningen för klinisk neurofysiologi i andra våningen.
Kom till undersökningsplatsen 15 min före den bokade tiden så att vi hinner göra eventuella förberedelser före undersökningen.
OBS! Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersökningen.

Ta med till undersökningen
-

FPA-kort eller identitetsbevis
Eventuella tidigare utlåtanden från samma undersökning
Eventuell läkemedelslista
Eventuellt bifogat frågeformulär färdigt ifyllt

Avbokningar och ändringar
Om du inte kan komma på bokad tid, meddela detta till tfn 09 4718 2010 (mån–fre kl. 8–10.30
och 13-14.30). så fort som möjligt, senast föregående vardag före kl. 12.
För en undersökningstid som varken utnyttjas eller avbokas uppbär vi en avgift. (Lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården)

Parkering och kollektivtrafik
Parkering på Jorvs sjukhusområde är avgiftsbelagt vardagar mån-fre kl. 7.00-16.00. Fordonsparkering är tillåten endast på platser utmärkta för kundparkering. Vi rekommenderar att parkera bilen i Esbo sjukhus parkeringshall P1, varifrån vägen till Jorvs huvudingång är utmärkt. Till kundparkeringen framför avdelningen för klinisk neurofysiologi kör man via vägskälet vid Karvasbackavägen. Kundparkering på uteområdena är mycket begränsat och deras biljettautomater fungerar
endast med mynt.

Mera information
Vid behov av ytterligare anvisningar om undersökningen ring undersökningsstället vardagar kl. 8–
15.
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Mera information om undersökningsplatser: www.hns-bilddiagnostik.fi >> Enheter på kartan >>
Servicekarta.
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.

Karta över sjukhusområdet
Vägen för fotgängare till avdelningen för klinisk neurofysiologi, via Jorvs sjukhus huvudingång
samt rakt via Karvasbackavägen, är utmärkta med pilar. Kundparkeringen finns i Esbo sjukhus
parkeringshall P1.
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