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Sid 5 Under ”Material” andra rutan uppifrån 4392 skall ersättas med 4415.  Under rubriken 
”material”: studie V skall det stå ..”45 patients with chronic neck pain 27 had an earlier 
whiplashtrauma 18 had no previous whiplashtrauma”.  
Sid 6 första stycket andra raden..”more than half”..ersätts med ..”about one third”,  tredje 
raden ”…and one –quarter..” ersätts med ..between 17-19% 
Sid 8 Figur 1 S2=SII i texten, M2(Fig)=S1=SI i texten. Se även förkorningar. 
Sid 9 första kolumnen rad 13 nereifrån Figure 2 skall ersättas med figure 1. Sista raden 
figurhänvisningen utgår helt, (Figure 1). 
Figure 2 skall flyttas till sidan 13 andra kolumnen rad 18.  
Sid 11 första kolumnen rad 24 ref (IASP) skall ersättas med (QTF, Spitzer et al 1995) 
Sid 14 första kolumnen rad 11 meningen  som inleds med ”According……..the head and 
neck”. skall flyttas ned under rubriken definition and classification 
Sid 15 första kolumnen rad 18 och 19 referens felplacerad:Volle and Montazem 2001 skall 
flyttas upp till rad 14 och stå i parantesen efter Krakenes 2003. 
Sid 15 rad 18, årtalet(2000) till Pfirrmans artikel skall ändras till 2001. 
Sid 18 andra kolumnen Table 4 tredje raden OD skall vara OR dvs Odds Ratio 
Sid 20 första kolumnen rad 12: T-values skall vara T-score 
Sid 22 andra kolumnen rad 21-22 nerifrån. Meningen på dessa rader skall bort. 
Sid 23 andra kolumnen sjätte raden nerifrån skall vara ”…may be not correlated to…” dvs ”it 
”skall bort + 1 kolumnen rad 14. JASP ersätts med (QTF). 
Sid 24 första kolumnen rad 10 nerifrån should be more vulnerable to trauma  



 
Förkortningar 
 

• CT=Computor tomography 
• DSM= Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
• Fig 1: PF= prefrontal cortex, BG= basala ganglierna, ACC=anterior cingular cortex, 

S1= primära somatosensoriska cortex, S2=sekundära somatosensoriska cortex, 
PPC=posterior parietal cortex, förkortningar till fig två PAG=periaqueductal gray 

• fMRI=Functional Magnetic Resonance Imaging 
• GBB=Giessener Beschwerdeboge 
• IASP=International Association for the Study of Pain 
• MMPI-2=Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 
• MONICA= MONItoring of trends and determinants in cardiovascular disease 
• OR= Odds Ratio, risken att en individ har en sjukdom tillstånd delat med 1-risken. 
• PET=Positron Emission Tomography 
• QTF=Quebeck Task Force (Spitzer) 
• rCBF=regional Cerebral blood flow 
• SPECT= Single-photon emission computer tomography 
• SPM(99)=Statistical parametric mapping 
• Tc-HMPAO=technetium-99m hexametylpropylene amine oxime 
• T-valute=Man kan beräkna ett T-värde genom att använda medelvärdet och 

standaddeviationen hos referens, normativa populationen i testmanualen: Beräkningen 
sker T=50+(10(råvärde-medelvärdet))/standard deviationen där råvärdet är värdet för 
personen eller gruppen på skalan, medelvärdet är medelvärdet för referens elle 
normalgruppen och standarddeviationen är standarddeviationen för referensgruppen. 
Jfr z score som beräknas på samma sätt ”avvikelsen av x från medelvärdet delat med 
standard deviationen. Exempelvis Om medelvärdet är 50 med en standardeviation på 
10 medför att ett T-värde på 60 representerar ett värde som är 1 standardeviationöver 
medel. Jmf hur man mäter bentäthet med DXA. 

• WAD=Whiplash associated disorders 


