
 

PARKINSONGUIDEN GER KUNSKAP TILL MÅNGA 
Parkinsonguden fortsäter att vara en viktig källa till kunskap och stöd.  Under perioden 1 januari till 
och med 30 april 2015 hade webbplatsen 33 146 användare som besökte webbplatsen 43 328 
gånger och läste 158 153 sidor. I genomsnitt stannade varje besökare 3 minuter och 13 sekunder och 
besökte 3,65 sidor. Detta anses vara mycket högt jämfört med många andra webbplatser. I 
genomsnitt görs nästan 400 besökssessioner varje dag. Detta motsvarar en ökning av antalet 
sessioner med 26 % jämfört med samma period i fjol och för antalet användare en ökning med 24 %. 
 

 
 
 
 
INNEHÅLLET UTVECKLAS FORTLÖPANDE 
Allt fler artiklar tillkommer på Parkinsonguiden. Senaste månaderna har bland annat nya artiklar 
tillkommit i form av den nya patientlagen, hjälpmedel, vilka ersättningar man kan ha rätt till från 
försäkringskassan, berättelse från anhörig m m. Dessutom publiceras fortlöpande artiklar kring nya 
forskningsrön. Det är viktigt att visa att forskning inom Parkinsons sjukdom fortskrider och att nya 
kunskaper tillkommer även om det kan vara mycket långt till nya behandlingar eller förändrade 
riktlinjer. Minst lika viktigt är också att ingjuta hopp. Den kunskap vi har idag om Parkinsons sjukdom 
och hur den ska behandlas är så mycket mer gedigen än för bara tjugo år sedan. Den enda vägen till 
ny kunskap är forskning.  
 
Allt nytt innehåll på Parkinsonguiden granskas av någon ur Swemodis styrelse innan det publiceras. 
Det garanterar att alla nya artiklar håller en hög kvalitetsnivå. Besökarna ska alltid kunna vara säkra 
på att det de läser på Parkinsonguiden är faktamässigt korrekt och inte lösrykta teorier eller åsikter 
som så ofta förekommer på internet. Parkinsonguiden ska ge fakta att lita på. 
 
SÅ STYRS PARKINSONGUIDEN 
Parkinsonguiden ägs, drivs och utvecklas av föreningen SWEMODIS – Swedish Movement Disorder 
Society. SWEMODIS är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons 
sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk 
behandling och utbildning av forskare och läkare. 
 
Det högsta beslutande organet är SWEMODIS styrelse. Men för det löpandet arbetet styrs 
Parkinsonguiden av en styrgrupp. Den består av Per Odin, Professor i neurologi, Lunds 
Universitetssjukhus, Johan Lökk, Professor i geriatrik, Karolinska universitetssjukhuset, Dag Nyholm, 
Docent, Akademiska sjukhuset Uppsala, Arja Höglund, Parkinsonsjuksköterska, ordförande VfMD, 



 

Peter Hagell, Professor i vårdvetenskap, Kristianstad högskola, Susanna Lindvall, Vice ordf. 
Europeiska Parkinsonfederationen EPDA, Inger Lundgren, Generalsekreterare Svenska 
Parkinsonförbundet, Birgitta Björnek, Patient relations & Communication Manager, AbbVie.  
Har du synpunkter eller idéer hur Parkinsonguiden ska utvecklas är du välkommen att ta kontakt 
med någon i styrgruppen. Enklast är att använda kontaktformuläret på Parkinsonguidens webbplats. 
 
Med vänlig hälsning 

 
Per Odin 
SWEMODIS 
 
 


