
   
 

Romani Kalderas/Romane Kelderaš 

 

Rodimaski-serimos 
 

Akharde tut te pušhen pa čiro serimos. Gado zaležil ke varekon paše liné sama kaj aba les te 

bistres.  

Savora ame šaj univar bistras, numa so maj phuros si lé manušes maj bari doš te las jekh 

navalimos kaj bušhol demens. Adjes naj jekh drab kaj sastarel gado nasvilmata, numa si draba 

kaj kovlarel é dukh. 

Te kamesa te dikhes thaj rodes te si tut o nasvlimata Demens, atunči musaj tuke te nakhes but 

testura pala čiro serimata. Tela o rodimos ka des duma jekh doktorosa thaj jekh luguričasa. 

Te avel tut jekh anda čiro familja paše vajke jekh barato/baratkinja šaj ačhardol tuke maj feder 

kana si o rodimos pala čiro serimata, thaj  vi-amenge si važno ando rodimos. 

Te šaj arakas é doš maj sigo atunči musaj amenge te džanas so maj but thaj feder pa čire doša. 

Anda godo ke ame ka pušas šera pušimata tutar thaj katar čiri familja. Tela o rodimos ka las 

šera testura pe tute, te muzurinas čiro rát thaj te len jekh fundosko testo pala čiro serimata. 

Te šaj avel amenge maj feder resultato thaj šaj žutil ame, kames ame tutar te keres o testo pe 

godi čhib kaj plašal tuke maj feder. Ame vi-kana godi ka las amenge jekh tolmači te avel 

paše. 

De tut gindo te les tusa godola draba kaj les adjes, thaj vi te phiraves ekuýlara vajke aparato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Svenska 
 

Minnesutredning 
 

Du har fått en kallelse att påbörja en minnesutredning. Detta kan bero på att Du eller någon 

anhörig märkt av minnesbesvär hos Dig som skulle kunna bero på annat än normal glömska. 

 

Alla kan vi vara lite glömska ibland men ju äldre vi blir desto större är risken att drabbas av 

en demenssjukdom. Det finns idag ännu ingen bot mot demens men däremot finns det 

symptomlindrande behandlingar 

 

Du kommer att genomgå en utredning för att se om det är en demenssjukdom Du har drabbats 

av eller om Dina minnesbesvär skulle kunna bero på något annat som går att behandla.  

 

För att ta reda på detta kommer Du att genomgå en del undersökningar och minnestester. 

Under utredningen kommer Du att få träffa en läkare och en sjuksköterska.  

 

Att ha med sig en anhörig eller nära vän som känner Dig väl kan kännas tryggt för Dig och är 

även en viktig del för oss i utredningen. 

 

För att kunna utreda Dig på bästa sätt behöver vi få veta så mycket som möjligt om Dina 

besvär och Din vardag. Därför kommer vi att ställa en del frågor till Dig och Din anhörig. 

Under utredningens gång kommer vi även att ta en del prover, mäta blodtrycket och 

genomföra grundläggande minnestester. 

 

För att få ett så bra resultat som möjligt vill vi att Du utför testerna på det språk som Du 

behärskar bäst. Vi anlitar alltid tolk. 

 

Tänk på att ha med Dig aktuell läkemedelslista och även glasögon och hörapparat om Du 

använder det. 

 

 

 

 

 

 
 
 


