
 

ALLT FLER HITTAR TILL PARKINSONGUIDEN.SE 
Det är mycket glädjande att konstatera att den positiva trenden fortsätter. Det senaste kvartalet har 
Parkinsonguiden haft fler besökare än någonsin. 23 000 besökare har tittat på 100 000 sidor under 
perioden juli till och med september. I statistiken kan man också se att när Parkinsons sjukdom 
uppmärksammas i media så ökar också behovet av kunskap bland allmänheten. I mitten av augusti 
framkom det att Robin Williams hade Parkinson – något som fick stort medialt utrymme. Denna 
nyhet återspeglas i en kraftig uppgång i besök på Parkinsonguiden och ses i den tydliga toppen i 
diagrammet nedan. Att många hittar till Parkinsonguiden har också sin förklaring i att webbplatsen 
kommer högt upp i träfflistorna hos Google då man söker på Parkinson. Just nu pågår också ett 
arbete med att ytterligare förbättra detta – något som kallas sökmotoroptimering. Det är viktigt att 
människor har lätta att hitta till webbplatsen. För även om det redan nu är många besökare på 
Parkinsonguiden är kunskapsbehovet bland allmänheten stort och arbetet med att nå ännu fler 
måste fortsätta.  
 

 
 
TEKNISK UTVECKLING – PG NU ÄVEN I MOBIL OCH SURFPLATTA 
I takt med att allt fler hittar till Parkinsonguiden ställs högre krav på tekniken bakom. Därför har 
Parkinsonguiden nu flyttats till en ny server för att säkerställa driftsäkerhet och snabbhet. Detta har 
också möjliggjort att anpassa webbplatsen så att den även går att läsa i mobilen och på surfplatta. 
Webbplatsen ”känner av” från vilken enhet besökaren surfar från och anpassar automatiskt 
utseendet efter det.  
 
NYTT INNEHÅLL OCH PÅ GÅNG 
Under hösten har det funnits en ”Månadens fråga” på webbplatsen. Tanken är att lyfta olika 
frågeställningar och samtidigt ge vägledning. Funktionen har fallit väl ut och inom kort kommer den 
att omvandlas till veckans fråga för att ge utrymme till fler ämnen.  
 



 

Granskningen av innehållet är nu avslutat för denna gång och under artiklarna finns nu namnet på 
den som granskat och när granskningen är gjord. Detta för att kvalitetssäkra innehållet och skapa 
förtroende för Parkinsonguiden. 
 
Nya artiklar och nyheter tillkommer kontinuerligt. Just nu pågår diskussioner och planering för 
utökat innehåll, nya funktioner och andra spännande lösningar för att öka interaktiviteten på 
Parkinsonguiden. Exakt vad som går att realisera och vilken ordning får vi återkomma med. 
 
 
TRYCKSAKER – NY ANHÖRIGBROSCHYR 

Vi behöver fortsatt er hjälp med att sprida vetskapen om Parkinsonguiden. En ny broschyr som 
vänder sig till närstående är nu på tryck och finns inom kort för distribution. Du kan redan nu 
beställa den så kommer den skickas så snart den anländer från tryckeriet.  
 
Broschyrer (del 1 och snart del 2 + ställ) finns att 
beställa kostnadsfritt genom AbbVie.  
Mejla till Anna Lundström 
(anna.m.lundstrom@abbvie.com).   
 

 
 
 
Med vänlig hälsning 

 
Per Odin 
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