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Errata 

Basal Kroppskännedom och psykomotorisk funktion hos personer med 
allvarlig psykisk sjukdom av Lena Hedlund 

Faktafel 
Sidan 11. I rutan för resultat, studie III, rad 5, ska vara kroppsmedvetande och självkänsla, 
effekter på social förmåga och … 
Sidan 46, sista stycket, rad 3, (n=80) ska vara (n=83).                
Sidan 55, näst sista raden, (.68; p˃.001) ska vara (.68; p˂.001) och (.77; p˃.001) ska vara 
(.77; p˂.001).  
Sidan 56, tabell 9. Signifikanstecknen *** ska bort i jämförelsen mellan minskad motivation 
för patienter med fibromyalgi och långvarig smärta.  
Sidan 59, tabell 12. Koordination/andning, 7 items ska vara 8 items. Procentsatserna inom 
stabilitet i funktion ska ändras till; hälsa och vitalitet 3 (5), brister 16 (26) och klarar inte 
utföra rörelsen, 1 (2). Detsamma gäller procentsatsen under relaterande/närvaro, klarar 
inte att utföra en rörelse, 1 (2). 
 
Referensförtydligande 
Sidan 28, första stycket (under punkten mjuka neurologiska tecken) Zhao m.fl. ska vara 
(Zhao, Ma m.fl., 2013). 
Sidan 49, första stycket, rad 9. Zhao m.fl. ska vara (Zhao, Li, m.fl., 2013). 
Sidan 56, andra stycket, (Alsén m.fl.) ska vara (Alsén m.fl. 2010). 
Sidan 86, referensen Boonstra, A. M m.fl. Titeln på artikeln saknas och ska vara “Reliability 
and validity of the visual analogue scale for disability in patients with chronic 
musculoskeletal pain”. 
 

Språkliga fel 
Sidan 16, sista ordet första stycket, Scale ska vara Inventory. 
Sidan 50, första stycket, Pearlin´s Mastery Scale, rad 6. ”Från inte alls med till helt och 
hållet” ska vara ”från inte alls till helt och hållet”. 
Sidan 52, sista stycket, andra raden, kvalitativt ska vara kvantitativt. 
Därtill finns ett antal fel vad gäller språk och skrift men som författaren inte anser påverkar 
förståelsen på det sätt att de behöver förtydligas i errata. 
 


