
går till

neonatalmottagningenElsa



En dag får Elsa brev från neonatalmottagningen.
 - Alla barn som låg på sjukhus när de var bebisar 
får brev från neonatalmottagningen säger pappa. 
De som jobbar på sjukhuset vill träffa dig igen.



Några dagar senare går Elsa och pappa till det 
stora sjukhuset. Först kommer de till väntrummet.

Där väntar Elsa tillsammans med några andra 
barn och deras föräldrar. Det finns många 
leksaker att leka med. Elsa tycker bäst om bilen.



När Elsa lekt färdigt med bilen träffar de 
psykologen. Hon leker tillsammans med Elsa.

Elsa provar olika uppgifter som till exempel att 
bygga med klossar, svara på frågor, pussla och titta 
på bilder. En del känns lätt, och annat är svårt.

- Ingen klarar allt, det viktigaste är att man gör sitt 
bästa, säger psykologen.



En annan dag får Elsa och pappa komma tillbaka 
till sjukhuset och träffa en fysioterapeut.

Elsa hoppar, springer och leker tillsammans med 
fysioterapeuten i ett stort rum.



Sedan får hon träffa en läkare och en 
sjuksköterska också.

Läkaren lyssnar med ett stetoskop på hjärtat. Det 
låter ”du-dunk, du-dunk”.



Efter det får Elsa stå på en våg och under en 
måttstock. Sjuksköterskan säger att Elsa har blivit 
så stor. Med ett måttband mäter hon hur mycket 
Elsas huvud har vuxit.



När allt är klart får Elsa en liten present.
Då blir hon glad.



- Hej då Elsa! säger läkaren.
- Nu går vi hem, säger pappa.
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Med hjälp av den här boken kan du som är förälder 
förbereda ditt barn inför ert uppföljningsbesök på 
Karolinska Universitetssjukhusets neonatalmottagning.

Läs mer om vårt neonatala uppföljningsprogram och 
se berättelsen om Elsa som film på vår webbplats 
karolinska.se/neomottagningen

Där kan du även ladda ned vårt bildstöd om ditt barn 
behöver en extra förberedelse inför besöket.


