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Information om ankomsten till undersökningen 

Mejlans sjukhus, botulinuminjektion under EMG-kontroll  

Undersökningsplats och anmälning 

Mejlans tornsjukhus  

Haartmansgatan 4, Helsingfors  

Klinisk neurofysiologi (KNF), 3. våningen, vårdavdelningsflygeln 

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

tid för eventuella förberedelser inför undersökningen. 

KNF-avdelningen finns i Mejlans tornsjukhus vårdavdelningsflygel, till vilken det är ca 200 m från 

huvudingången. 

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

där vägbeskrivningsstrecken på golvet börjar. Följ det ljusröda strecket ända fram till anmälnings-

disken på KNF-avdelningen. 

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

Ta med till undersökningen 

FPA-kort eller identitetsbevis 

Avbokningar och ändringar 

Om du inte kan komma på bokad tid, meddela det så fort som möjligt, senast föregående vardag 

före kl. 11, tfn 09 471 724 92 (mån–fre kl. 9-11 och  12-14). 

För en undersökningstid som varken utnyttjas eller avbokas uppbär vi en avgift. (Lagen och förord-

ningen om klientavgifter inom social- och hälsovården) 

Parkering och kollektivtrafik 

Vid undersökningsenheten finns ett begränsat antal avgiftsbelagda parkeringsplatser. Sök inform-

ation om parkering och trafikförbindelser på internet med undersökningsenhetens namn. 

Mera information 

Vid behov av ytterligare anvisningar om undersökningen ring undersökningsstället, tfn 050 

4085892 vardagar kl. 8–15. 

Vid förnyande av recept, var god och kontakta din hälsocentral. 

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

Servicekarta. 

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

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

ter: 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 re-

spons. 

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

