
 Patientanvisning  

 HUS Bilddiagnostik  1 (2) 

Träder i kraft: 31.3.2021 

Tunniste: 2191 

Information om ankomsten till undersökningen 

Mejlans tornsjukhus röntgen  

Följ denna anvisning om du kommer för datortomografi-, ultraljuds-, vanlig röntgen- eller 

genomlysningsundersökning eller (poliklinisk) kontrastmedelsundersökning av artärer. 

Undersökningsplats och anmälning 

Mejlans sjukhus, Tornsjukhus röntgen, 1. våningen 

Haartmansgatan 4, Helsingfors  

På vardagar kl. 7.30–15 anmäl dig på röntgen, följ den svarta golvmarkeringen. 

Övriga tider behöver du inte anmäla dig, följ den skriftliga informationen, som finns vid 

anmälningsdisken på röntgen, för att komma till rätt väntrum. 

Vid behov av ytterligare anvisningar om röntgenundersökningen ring vardagar kl. 7.30–

15. 

 Datortomografi, konventionella röntgenundersökningar och genomlysningsundersökningar  

tel. 09 471 72498 

 Ultraljudsundersökningar tel. 09 471 74406 

 Angiografiundersökningar tel. 09 471 72485 

Om man har bett dig ge blodprov ska du besöka laboratoriet 2–7 dagar innan undersökningen. 

Du har fått patientinformation om undersökningen. 

Förbered dig för undersökningen enligt de givna instruktionerna. 

Använd inte parfymerade produkter då du kommer till undersökningen. 

De ämnen som parfymerna innehåller kan orsaka allvarliga symptom hos andra personer. 

Ta med till undersökningen 

FPA-kort eller identitetsbevis. 

Avbokningar och ändringar 

Om du inte kan komma till den bokade tiden, vänligen avboka undersökningen. 

Gör avbokningen så snabbt som möjligt eller senast föregående vardag före klockan 12 till den 

behandlande enheten. 
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Parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet 

Parkeringen är vanligtvis avgiftsbelagd och platserna är få. 

Information om parkeringen och trafikförbindelserna finns på internet. 

Information om undersökningsplatsen samt dess tillgänglighet: Servicekarta. 

Mera information 

Om du har frågor om din behandling ska du kontakta den enhet som behandlar dig. 

Det kan även finnas information på Mina Kanta-sidor kanta.fi. 

Patientanvisningar och information om undersökningar: hus.fi/bilddiagnostik och 

undersökningshuset.fi. 

Ge respons 

Hjälp oss utveckla vår service. 

Du kan ge skriftlig respons i samband med besöket eller via internet på adressen hus.fi/sv >> Ge 

oss respons. 

 

https://servicekarta.hel.fi/search?q=hus%20bilddiagnostik
http://www.kanta.fi/
http://www.hus.fi/bilddiagnostik
http://www.undersökningshuset.fi/
https://www.hus.fi/sv
https://www.hus.fi/sv/patienten/patientguide/dina-rattigheter-som-patient/ge-oss-respons
https://www.hus.fi/sv/patienten/patientguide/dina-rattigheter-som-patient/ge-oss-respons

