
 

FORTSATT HÖGTRYCK PÅ PARKINSONGUIDEN.SE 
Parkinsonguiden är mycket uppskattad av patienter och anhöriga vilket återspeglas i att över 20 000 
unika användare besökt webbplatsen totalt 25 613 gånger under april till och med juni. Detta alltså 
under endast tre månader. I genomsnitt besöker man 3-4 sidor och stannar i över tre minuter. Detta 
anses i webbsammanhang vara mycket bra. Vi kan alltså konstatera att Parkinsonguiden fyller en 
viktig funktion som kunskapskälla. 
 

 
 
GRANSKNING PÅGÅR 
Under sommaren och början av hösten sker en förnyad granskning av materialet på 
Parkinsonguiden. Ett tiotal specialister går igenom artiklar, gör justeringar och under granskade 
artiklar anges vem som granskat och när granskningen är gjord. Detta är ett led i att säkerställa 
kvalitén på innehållet och för att öka transparensen för besökarna.  
 
 
NYTT INNEHÅLL OCH PÅ GÅNG 
Under våren och sommaren har arbetet med att fylla på med nya artiklar och nyheter fortsatt. 
Dessutom har det förtydligats vilka som står bakom Parkinsonguiden och hur arbetet med 
Parkinsonguiden leds. Numera finns också ett särskilt kontaktformulär där besökare kan skicka 
frågor och synpunkter till redaktionen. Tanken är att besökarna ska kunna komma med förslag på 
förbättringar och förtydliganden. Rena medicinska frågor hänvisas dock till sjukvården. Självklart är 
även personal inom sjukvården välkommen med förslag och synpunkter via denna kanal. 
 
Arbetet med nya artiklar och nyheter fortsätter och sker fortlöpande. Under hösten finns planer på 
att lansera en ”månadens fråga” som ska vara relaterad till Parkinsons sjukdom. För att kunna ge 
fördjupad information inom vissa områden planeras också en ny navigation i högerspalt där 
besökaren exempelvis kan läsa mer om en specifik behandling. 
 
 



 

TRYCKSAKER - PÅMINNELSE 

Vi vill påminna om att vi behöver er hjälp med 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).   
 
Under hösten kommer del två i broschyrserien som 
vänder sig till närstående. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 

 
Per Odin 
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