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Serimasko-avrirodipe 
 

Tu lan jek akharipe te keres jek serimasko-avrirodipe. Kado šaj avel anda kodo ke Tu vaj 

varekon paše tute las sama ke Tut si sermasko-bisteripe savo šaj avel anda kaver bajura sar 

prosto bisteripe. 

Savora anda amende šaj avas cera bisterde unjivar de somaj phure sam somaj bari e rizika 

te resas bisterimasko-nasvalipe (demencesko-nasvalipe). Či adjes inke naj čisosko 

sascharipe pe kado nasvalipe de pale azir si drab pe kado te avel cera majfeder.  

Tu šaj nakhes perdal avrirodipe/dikhipe te šaj žanes te si jek bistermaskonasvalipe so tu 

reslan vaj te si čire serimaske-bisterimata anda vareso kavereste atunči te sascharelpe kado. 

Te šaj žanaves tut ande kado tu maj žasa perdal jekh avrirodipe/dikhipe thaj serimasko-

zumajimata. Ando kado dikhipe tu maj resesa jekhe doktoros thaj jekha špitakazhutorka. 

Te anes tusa jekhe nipos vaj kon si tuke paše amal savo kerel tu te hachares tut mišto 

amende thaj vi jek važno thaj kuč si kado amenge ando kado avrirodipe/dikhipe. 

Te šaj rodas-avri pa tute sar majfeder trubsaras ame te žanas somaj but pa čiro nasvalipe 

thaj pa čiro sakodjesesko trajo. Anda kodo ame maj pušasa tutar thaj čire majpašendar.  

Meg avla o avrirodipe ame lasa varesave probi, dikhasa rateskouchipe/pritisko thaj kerasa 

prosti serimaske-zumajimata.  

Te šaj avel somajlašo rezultato kamas ame tu te keres e testura pe kodi šib savi tu žanes 

majfeder. Ame mindik anavas tolmačes. 

De tut gindo te anes tusa e aktualno drabengilista savi si e majnevi thaj vi okula/jachki thaj 

ašunimasko-aparato te si tut jek kasavo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

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. 
 

 

 
 
 
 
 


