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Information om ankomsten till undersökningen 

Nya barnsjukhus röntgen, magnetundersökning  

Undersökningsplats och anmälning 

Nya barnsjukhuset, K. våningen 

Stenbäcksgatan 9 C, Helsingfors 

telefon 050 427 1439 (sekreterare måndag–fredag klockan 8–15.30) eller 050 427 1205 (sköterska 

måndag–fredag klockan 7–20) 

Kom till undersökningsplatsen 30 minuter före den bokade tiden, då 

patientanvisningarna för den specifika undersökningen inte uppger annat. 

Nya barnsjukhusets magnetenhet finns på sjukhusets K-våning. 

Vid anmälning i anmälningsautomaten i huvudentrén eller i parkeringshuset får ni anvisningar om 

vägen till magneten. 

När ni kommer till magneten anmäler ni er på nytt vid automaten som vägleder er till väntsalen. 

Du har fått patientinformation om undersökningen. 

Förbereda barnet 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 

- Barnets FPA-kort eller identitetsbevis 

- Ifylld blankett för förhandsuppgifter för magnetundersökning 

Avbokningar och ändringar 

Om ni 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 och Nya barnsjukhusets röntgen, tfn. 050 427 1439 (sekreterare 

måndag–fredag klockan 8–15.30) eller 050 427 1205 (sköterska måndag–fredag klockan 7–19.20). 

Meddela också om barn eller en ung person blir sjuk eller har risk att få en infektionssjukdom (till 

exempel koppor, magsjukdom, förkylning). 
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Mera information 

Vid behov av ytterligare anvisningar om undersökningen ring undersökningsstället vardagar 

klockan 8–15. 

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

www.undersökningshuset.fi. 

Ge respons 

Hjälp oss utveckla vår service. 

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

Ge oss respons. 

Parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet 

I Nya barnsjukhuset finns ett parkeringshus med ett begränsat antal parkeringsplatser. 

Kör till parkeringshuset via gaveln på den vänstra sidan av Nya barnsjukhuset. 

På sjukhusområdet finns dessutom ett begränsat antal avgiftsbelagda parkeringsplatser. 

Det lönar sig att ta reda på rutterna, tidtabellerna och förbindelserna i kollektivtrafiken före 

ankomsten till sjukhuset. 

På vår webbplats hittar du ytterligare information om sjukhusområdet och parkeringen 

www.hus.fi/sv >> Sök sjukhus och andra enheter >> Nya barnsjukhuset >> Besöksanvisningar. 

Information om undersökningsplatsen samt dess tillgänglighet: Servicekarta. 
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