PARKINSONGUIDEN.SE
I början av januari lanserades version 2 av Parkinsonguiden. Det innebär ett tydligare nyhetsfönster
och lättare för läsaren att hitta relaterade artiklar.
Statistiken från 11/2 visar att antalet unika besökare stigit till hela 27 513 personer! Sista mätningen
som gjordes i slutet av oktober visade på 10 361 unika besökare. De som besöker sidan stannar
länge, i snitt 3.39 minuter och besöker 4 olika sidor. Det anses vara väldigt länge och tyder på att allt
fler hittar till Parkinsonguiden och att de faktiskt finner information som de har nytta av.
Det har inkommit många bra synpunkter och tips på hur Parkinsonguiden.se kan bli ännu bättre och
justeringar och förbättringar kommer att ske löpande.

NATIONELLA PARKINSONSKOLAN
Fyra pilotgrupper har genomförts med mycket positiva omdömen från patienter och anhöriga.
Slutversionen av skolan är därmed nu färdig.
Två kurser för att certifiera handledare är avklarade och nästa handledarutbildning kommer att ske 2
april i Linköping. Fler utbildningar är under planering.
Ett utbildningsmaterial för patienter och anhöriga håller på att tas fram samt en liten broschyr för
vården att visa för patienter och anhöriga.

E-LEARNING
I utvärderingen av Parkinsonskolans pilotgrupper framkom det att många patienter och anhöriga
inte ansåg sig kunna tillräckligt om sjukdomen och behandlingen. Under våren kommer därför
ytterligare ett projekt påbörjas inom ramen för Parkinsonguiden; ett webbaserat inlärningprogram.
Programmet kommer att återfinnas som en separat modul på Parkinsonguiden.se och avtal är
tecknat med AbbVie AB gällande utvecklingen. Programmet ska på ett övergripande sätt förklara
sjukdomens förlopp och öka förståelsen för Parkinsons sjukdom för den nydiagnostiserade och dess
anhöriga.
TRYCKSAKER
Hoppas ni alla hjälper till att sprida vetskapen om
Parkinsonguiden och glöm inte att broschyren + ställ
finns att beställa kostnadsfritt genom AbbVie. Mejla
till Anna Lundström (anna.m.lundstrom@abbvie.com).
Inom kort kommer del två i broschyrserien som
vänder sig till närstående.

Med vänlig hälsning
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