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Information om ankomsten till undersökningen 

Mejlans sjukhus, BioMag-laboratoriet 

Undersökningsplats och anmälning 

BioMag-laboratoriet, P-våningen, flygeln med operationssalar, Mejlans tornsjukhus 

Haartmansgatan 4, Helsingfors 

Kom till undersökningsplatsen 15 min före den bokade tiden för att reservera tillräckligt 

tid för eventuella förberedelser inför undersökningen. 

Obs! Laboratoriet öppnar klockan 8 och det finns inget väntrum eller sittplatser 

utanför.  

BioMag-laboratoriet ligger på P-våningen i Mejlans tornsjukhus i flygeln med operationssalar, dit 

ingången sker via tunnelvåningen (T). 

 Ingång via Mejlans sjukhus huvudentré (3. vån.), gå genom tornsjukhusets (M) aula till kiosken, 

där vägbeskrivningsstrecken på golvet börjar.  

 Följ den heldragna vita linjen till tornsjukhusets hissar (ca 15 m). Ta hissen till tunnelvåningen 

(tryck på T).  

 Sväng först till vänster vid hissarna och genast till höger in i tunnelkorridoren.  

 Se upp för trucktrafiken i tunneln!  

 Sväng till höger vid nästa korsning (efter ca 50 m) och gå till slutet av korridoren (ca 100 m).  

 Tryck vid behov på ringklockan på hissväggen (BioMag). 

 Gå rakt fram ca 50 m efter fönsterdörrarna. BioMag finns på vänster sida i korridoren bakom 

glasdörrarna. Ring vid behov på dörrklockan i dörrnischen. 

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

Ta med till undersökningen 

- FPA-kort eller identitetsbevis 

- Information om eventuella läkemedel 

Avbokningar och ändringar 

Meddela så fort som möjligt om du inte kan komma på bokad tid, senast föregående vardag före kl. 

11, tfn 09 471 75696 (mån-fre kl. 9-11 och kl. 12-14). 

Parkering och kollektivtrafik 

Vid undersökningsenheten finns ett begränsat antal avgiftsbelagda parkeringsplatser. Sök 

information om parkering och trafikförbindelser på internet med undersökningsenhetens namn. 
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Mera information 

Vid behov av ytterligare anvisningar om undersökningen ring undersökningsstället 

 tfn 050 467 0896 vardagar kl. 8–15. 

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

Servicekarta. 

Patientanvisningar och information om undersökningar: www.hns-bilddiagnostik.fi.  

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

