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Parksjukhuset, Klinisk fysiologi 

Parksjukhuset, Klinisk fysiologi  

Undersökningsplats och anmälan 

Parksjukhuset, Klinisk fysiologi 

Stenbäcksgatan 11 C, 00290 Helsingfors 

Tfn 09 4717 2552 (måndag, tisdag och torsdag kl. 8-11 och 12-14, onsdag och fredag kl. 8-11) 

 

Enheten för Klinisk fysiologi finns i den gamla Barnklinikens lokaler. Det finns endast ett 

begränsat antal parkeringsplatser nära sjukhusets ingång. 

Om du kommer med taxi eller en eskort tar dig, be föraren att köra till C-trappan från 

Stenbäcksgatans sida.  

Om du kommer till fots eller med kollektivtrafik, kom in till sjukhusområdet från Paciusgatans sida 

och följ anvisningarna till C-trappans ingång.  

Gå in från C-trappan och ta hissen till 4:e våningen. Anmäl dig vid anmälningsautomaten i enheten 

av klinisk fysiologi. 

Var på plats 15 minuter före undersökningstiden. 

 

Du har fått patientanvisningar om undersökningen.  

Förbered dig för undersökningen enligt anvisningarna du fått. 

 

Kontakta den behandlande enheten, om du har haft en Covid-19-infektion under de 

senaste 3 månaderna, och om du kommer på ett lungfunktionstest eller ett stresstest. 

Infektionens svårighetsgrad kan påverka undersökningens tillförlitlighet på olika sätt. 

 

Använd inte starkt doftande produkter när du kommer till undersökningen.  

De ämnen som doftämnena innehåller kan orsaka allvarliga symtom hos andra personer. 

Avbokningar och ombokning 

Om du inte kan komma under den reserverade tiden, avboka undersökningen. Avboka tiden så fort 

som möjligt eller senast föregående vardag före kl. 11 på numret ovan. 
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Parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet 

Parkering är vanligtvis avgiftsbelagd och det finns få platser. 

Information om parkering och trafikförbindelser finns på internet. 

Information om platsen för undersökningen och dess tillgänglighet: 

https://servicekarta.hel.fi/sv/unit/58560  

 

Mer information 

Om du behöver ytterligare anvisningar om undersökningen, ring undersökningsplatsen. 

Patientanvisningar och information om undersökningar: www.undersokningshuset.fi. 

Se på videor om undersökningar: www.youtube.com >> HUS Diagnostiikkakeskus. Undertitel: 

finska, svenska, engelska. 

Ge respons 

Hjälp oss utveckla vår service. 

Du kan ge skriftlig respons i samband med besöket eller via internet på adressen 

https://www.hus.fi/sv/patienten/patientguide/dina-rattigheter-som-patient/ge-oss-respons. 
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