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Information om ankomsten till undersökningen 

Nya barnsjukhuset, KNF-avdelning  

Undersökningsplats och anmälning 

Klinisk neurofysiologi (KNF), 7:e vån. 

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9, Helsingfors 

 Ingång genom dörr D 

 Ingång efter kl 15 genom huvudentré C 

 Du kommer in från parkeringshuset i Nya barnsjukhuset genom hissentré D och efter kl 15 

genom hissentré C.  

I Nya barnsjukhuset används anmälningsautomater som också finns i hissentrén i del D och i 

hissentréerna i parkeringshuset. Anmäl er när ni kommer till sjukhuset vid någon av automaterna 

med hjälp av barnets FPA-kort eller personbeteckning. Automaten ger anvisningar för hur ni ska 

hitta till avdelningen. Anmälan sker två gånger och vi ber er därför anmäla er på nytt när ni 

kommer till automaten på KNF-avdelningen. Avdelningssekreteraren hjälper till med anmälan vid 

behov.  

Förberedelser inför ankomsten till sjukhuset 

Det är bra att börja förbereda barnet inför ankomsten till sjukhuset redan hemma genom att 

berätta för barnet varför man far till sjukhuset och vad som kommer att hända där. Barnet kan ha 

många frågor och som förälder kan du kanske inte svara på dem alla. Vi hjälper till med frågorna 

när ni har kommit till sjukhuset. Du hittar information på internet på webbplatsen www.hus.fi  

Avbokningar och ändringar 

Kontakta KNF-avdelningen, tfn 09 47180500 snarast möjligt om tiden inte passar eller om barnet 

insjuknar eller riskerar att insjukna i en infektionssjukdom (koppor, magsjukdom, influensa osv.) 

eller om barnet fått sjukhusvård utomlands.  

Avgifter 

Besök på Besök på polikliniken är avgiftsfria. För en tid som inte avbokats kan vi ta ut en 

straffavgift. Ytterligare information och storleken på avgifterna finns på webbplatsen www.hus.fi > 

På svenska > För patienten > Patientavgifter 

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.hus.fi/
http://www.hus.fi/
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Parkering och kollektivtrafik  

Det lönar sig att ta reda på kollektivtrafikens rutter, tidtabeller och förbindelser före ankomsten till 

sjukhuset.  Ytterligare information: www.hus.fi > På svenska > Sjukvård > Sjukhus > Mejlans 

sjukhusområde   

Det nya barnsjukhusets parkeringshus har 100 avgiftsfria parkeringsplatser. Du kör till 

parkeringshuset via gaveln på den vänstra sidan av Nya barnsjukhuset. 

Nya barnsjukhuset erbjuder gratis parkering till patienternas anhöriga. I andra 

parkeringshus på Mejlansområdet är parkeringen avgiftsbelagd. 

Biljetten som fås i parkeringshuset ska i informationen i 1:a våningen bytas mot en 

utkörningsbiljett antingen mot kvittot från anmälningsautomaten eller mot ett intyg som fås från 

avdelningen/vårdande enheten. Utkörningsbiljetten kan användas endast i Nya barnsjukhusets 

parkeringshus.  

Anhöriga till långtidssjuka patienter kan få en parkeringsbiljett på en vecka. Du får tilläggsupp-

gifter från den vårdande enheten.  

En redan betald biljett kan inte krediteras. 

Bekanta dig med sjukhuset innan besöket http://www.koeuusilastensairaala.fi/se/ och 

www.hus.fi/uusilastensairaala 
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