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I dag:I dag:
 Star og Ruhleders definisjon av informasjons-

infrastrukturer (og andre definisjoner)

 Case: ERP (SAP) i Norsk Hydro
 Hanseth og Braa (2000) - Fokus på SAP, ikke Bridge (s. 134-147)

 Case: Systemintegrasjon ved Rikshospitalet
 Hanseth, Jacucci, Grisot og Aanestad (2007)
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hl d ( ) d fi i jStar og Ruhleder (1996): definisjon s. 113
 EMBEDDEDNESS

 TRANSPARENCY

 REACH/SCOPE REACH/SCOPE

 LEARNED AS PART OF MEMBERSHIP

 LINKS WITH CONVENTIONS OF PRACTICE

 EMBODIMENT OF STANDARDS EMBODIMENT OF STANDARDS

 BUILT ON AN INSTALLED BASE

 BECOMES  VISIBLE UPON BREAKDOWN
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Fra Edwards, Jackson, Bowker & Knobel (2007): ”Understanding Infrastructure: 
Dynamics, Tensions and Design. Report of a Workshop on “History & Theory of Infr
Lessons for New Scientific Cyberinfrastructures”
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Lessons for New Scientific Cyberinfrastructures”



Flere definisjoner av 
informasjonsinfrastrukturer:informasjonsinfrastrukturer:
 Hepsø, Monteiro, Rolland (2009):
 ”E-Infrastructures, i.e., large-scale, inter-connected, and 

integrated communicative information systems”

 Hanseth (2000): 
 ”an evolving, shared, open, and heterogeneous installed base”

 Hanseth og Lyytinen (2005):
 “a shared, evolving, heterogeneous installed base of IT 

capabilities developed on open and standardized interfaces”
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SAP i Norsk HydroSAP i Norsk Hydro

 Norsk Hydro ble etablert i 1905
 Gjødsel, lettmetall, olje & gass 

 Gjødseldivisjonen – Hydro Agri Europej j y g p
 19 produksjonssteder & 72 lokasjoner i Europa

 Store oppkjøp, men “hands off” ledelse          Kristian Birkeland

(uavhengige nasjonale divisjoner)(uavhengige nasjonale divisjoner)

 1992: Krise besluttet seg for tettere integrasjon av  1992: Krise – besluttet seg for tettere integrasjon av 
europeiske divisjoner6

Fase 1: Reengineering uten ITFase 1: Reengineering - uten IT
 Planen var en rask integrasjon
 “Synergy between processes through global organizing”

 Mye motstand i organisasjonen, lite resultater av forsøket

 Man oppdaget at det fantes svært heterogene IT-systemer pp g g y
og besluttet å standardisere (anså det som nødvendig for 
å få til organisatorisk integrasjon)

 HAE valgte SAP som standard ERP-system i 1994
 Implementasjon startet 1995 og skulle avsluttes 1999 Implementasjon startet 1995 og skulle avsluttes 1999
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2: SAP Implementering2: SAP Implementering
 Første trinn: 
 Utvikling av felles enhetlig SAP-installasjon som støttet felles 

prosesser på tvers av organisasjonen

 Andre trinn: 
 Dette skulle igjen skape grunnlag for tettere integrasjon

 Plan: Pilot (Tyskland) deretter validering og roll-out av 
endelig versjon
 Mer komplisert enn forventet – pilot krevde 3 mnd med 

massiv support,  mer enn 1000 “issues” identifisert,  ikke alle 
rettet opp i endelig impl versjonrettet opp i endelig impl.-versjon

 Men vellykket: Ledelsen fikk sterkere kontroll vha. SAP på 
den re-engineeringen som de ikke hadde klart uten ITden re-engineeringen som de ikke hadde klart uten IT
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3: Fragmentering - lokale brukere 
involveres  involveres  
 Etablere felles tjenester:
 SDC – Single Distribution Center,  etabl. 1997 i Paris. Oppgave: 

håndtere transaksjoner mellom markeds- og produksjonsenhetene. 
Men hadde ingen ansatte, var kun ‘logisk’ nødvendig pga. SAP-Men hadde ingen ansatte, var kun logisk  nødvendig pga. SAP
softwarens arkitektur. 

 Validering: Lokale brukere ble involvert (flere regionale 
prosjekter, ca 100 personer i skandinavisk prosjekt)

 Fragmentering av SAP-løsningen
 Ulike nasjonale lover (revisjon, skatt, miljøvern)
 Ulike markedsmodeller og forretningskulturer

F  h li  f ll   il h  i f j i f k Fra enhetlig felles system til heterogen informasjonsinfrastruktur
 Customisert for hver avdeling 

 SAP d  l k l  d li  lli t  ( t l d l  j kt) SAP: de lokale avdelingenes allierte (mot ledelsens prosjekt)
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4: Bedriften informasjons infrastruktur4: Bedriften informasjons-infrastruktur
 SAP-installasjonen i HAE måtte integreres med andre 

(Olj   G di i j  fl  h dd  i   SAP)(Olje og Gass-divisjonen m.fl. hadde sin egen SAP)
 Dessuten måtte den integreres med underliggende 

infrastruktur og andre applikasjonerinfrastruktur og andre applikasjoner
 Hydro Bridge-standarder
 Lotus Notes, Excel Lotus Notes, Excel
 Notes og web-baserte grensesnitt til SAP

 Resultat: “Matrise-formet” informasjonsinfrastruktur j
 Ikke skapt etter overordnet design/plan, men “emergent”
 (Emergent = Noe som oppstår eller dukker opp)( g pp pp)

 Kompleks - vanskeliggjør/blokkerer dermed fremtidige 
endringer:
 “SAP er som sement, det er veldig fleksibelt helt til det stivner 

og da er det ikke noe du kan gjøre”10

D kt

Lotus Notes 
brukergrensesnitt

Web-browsere
Desktop-

applikasjoner
SAPLotus Notes database

Nettverk, operativsystemer, PC’er

Støttetjenester
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OppsummeringOppsummering
 Fra visjonene om et felles, delt, enhetlig system til en 

kompleks, heterogen bedrifts-infrastruktur
 Ref tittel på kapitlet: “Who is in control?  Designers, 

Managers – or Technology?”
 Først – SAP er toppledelsens allierte
 Deretter: De lokale divisjonenes allierte
 Så: blokkere endringer – SAP “styrer selv”?
 Selvforsterkende vekst i kompleksitet, - når 

informasjonsinfrastrukturen blir omfattende (dvs. vellykket) blir 
den for kompleks å håndtere (dvs  mislykket)den for kompleks å håndtere (dvs. mislykket)
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AnalyseAnalyse
 Diskuter: 
 Hvorfor gikk SAP-implementasjonen som den gikk?
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Rikshospitalet i Pilestredet:Rikshospitalet i Pilestredet:
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Status på 1990 tallet:Status på 1990-tallet:
 Sykehuset hadde noen få administrative IT-systemer (personalsystem og 

økonomi system)  og ca  15 ansatte på IT avdelingenøkonomi-system), og ca. 15 ansatte på IT-avdelingen

 Hver avdeling ansvar for egne løsninger (valg, innkjøp, drift) 
 Avdelingsvise journalarkiv (kun papirjournaler)
 Noen lokale, spesialiserte databaser/applikasjoner 
 Ulike plattformer og nettverksteknologier – anarki! 
 IT avdelingen startet opprydning i 1993/1994 (teknisk infrastruktur) IT-avdelingen startet opprydning i 1993/1994 (teknisk infrastruktur)

 I 1993 ble Pasient-administrativt system (PAS) innført 

 I 1995 startet prosjekter for å innføre kliniske informasjonssystemerp j ø j y
 Elektronisk Pasientjournal (MEDAKIS-prosjektet)
 Radiologisk informasjonssystem og digitalt bildearkiv

Fl  l b Flere laboratoriesystemer
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Noen sentrale informasjonsystemer i 
sykehus:sykehus:
 Elektronisk Pasientjournal (EPJ)
 Pasientadministrativt system (PAS)
 Radiologisk informasjonssystem (RIS)g j y ( )
 Picture archiving and communication system (PACS)
 Laboratorie-systemer Laboratorie systemer
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Pasient administrative systemPasient-administrative system
System for å holde rede på 

Operativ sykehusdrifthvem, hvor er (og var) og 
når var pasienten i sykehuset.

I till h j d hI tillegg hvem gjorde hva 
og når i form av 
formelt kodet medisinsk 
informasjon

PasientorientertAdministrativt:

informasjon 

PAS• Statistikk
• Økonomi (ISF)
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Hovedfunksjoner i PASHovedfunksjoner i PAS

 Registrere og vedlikeholde administrative pasientopplysninger Registrere og vedlikeholde administrative pasientopplysninger
 Kontaktoversikt 
 Venteliste 
 Timebestilling og meldinger til pasient  Timebestilling og meldinger til pasient 
 Ankomstregistrering 
 Hotellfunksjonen/ bevegelser i sykehuset
 Utskriving:  Tjeneste og diagnoseregistrering sengepost og poliklinikk  Utskriving:  Tjeneste- og diagnoseregistrering – sengepost og poliklinikk 
 Økonomi/bestiller/egenandeler 
 Registrere og vedlikeholde organisasjon, ansatte og ressurser 
 Vedlikeholde registre  kodeverk mv Vedlikeholde registre, kodeverk mv
 Rapportering

P d k  Ti E  (IMX)  DIPS (DIPS)  H l k  AS (P D k)  I f   Produkter: TietoEnator (IMX), DIPS (DIPS). Helsekomponenter AS (PasDok), I-soft 
(PIMS). I tillegg andre løsninger for psykiatriske sykehus, mindre institusjoner og 
primærleger
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Slik kan PAS plasseres sammen med andre 
k h tsykehussystemer

Pasientadministrative opplysninger

Økonomi

EPJ
(Journal)PAS

Kliniske
Støtte-

Medisin-
tekniske
Systemer

Økonomi
Kontor

Teknisk drift
Kjøkken 

A
D
M ( )

Operative og
dokumentasjon

Støtte
Systemer

(øye osv)

Systemer
(overvåkning, 

Ultralyd 
m.v)

j
Logistikk
Turnus
Lønn P

M
I
N
I
S

RIS/
PACS Lab systemer

m.v.
Pasientnær 

kommunikasjon
Rapportering til ledelse

eier og myndigheter

A
S
I
E

S
T
R
A E

N
T

A
S
J
O
N
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PACS: Picture Archiving and Communication 

N

Innhold i journalen (papir/EPJ)Innhold i journalen (papir/EPJ)
 En pasientjournal inneholder både generell informasjon (personalia, viktige 

opplysninger, medisiner, cave) og fagspesifikk dokumentasjonpp y g , , ) g g p j
 I hovedsak tekstlig dokumentasjon
 Norske sykehus bruker ”Piene-strukturen”, med 10 kapitler (A-J)

 A Sammenfatninger A Sammenfatninger
 B Legejournal
 C Prøvesvar – vev og væsker
 D Organ-funksjon
 E Bildediagnostikk
 F Observasjon og behandling
 G Sykepleiedokumentasjon

H R   f ll H Rapporter annet fagpersonell
 I Ekstern korrespondanse
 J Attester/Meldinger/erklæringer

 Kronologisk organisert  oppdelt i fht  informasjonskilde Kronologisk organisert, oppdelt i fht. informasjonskilde
 Andre strukturer: etter behandlingsepisode/prosess eller problem 

(diagnose)
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Innholdet i EPJ:Innholdet i EPJ:
 Når og hvordan helsehjelp er gitt, for eksempel i forbindelse med ordinær 

konsultasjon, telefonkontakt, sykebesøk eller opphold i helseinstitusjon. j , , y pp j
Dato for innleggelse og utskriving. 

 Bakgrunnen for helsehjelpen, opplysninger om pasientens sykehistorie og 
opplysninger om pågående behandling. Beskrivelse av pasientens tilstand, 
h d   d l l   k  herunder status ved innleggelse og utskriving. 

 Foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, behandling, 
pleie og annen oppfølgning som settes i verk og resultatet av dette. Plan 
ll  t l   id  f l i  eller avtale om videre oppfølgning. 

 Utveksling av informasjon med annet helsepersonell, for eksempel 
henvisninger, epikriser, innleggelsesbegjæringer, resultater fra rekvirerte 
undersøkelser attestkopier mm undersøkelser, attestkopier mm. 

 Sykmeldinger og attester. 
 Uttalelser om pasienten, for eksempel sakkyndige uttalelser. 

å Informasjon som er nødvendig for å dokumentere at pasientens rettigheter 
er ivaretatt også på de områder som ikke direkte går på den helsehjelp 
som er gitt (råd gitt, samtykke eller reservasjon fra pasient).
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Journalens mange roller:Journalens mange roller:
 Primært:  Arbeidsverktøy for helsepersonell

I f j f idli  ll  /  (h  h   Informasjonsformidling mellom personer/grupper (hva har 
skjedd – hvilke funn er gjort – hva er status)

 Koordineringsverktøy (hva skal gjøres – for eksempel hvilke g y ( gj p
medisiner er forordnet, men ikke administrert?)

 Sekundært:  Dokumentasjon for annen bruk
F k i  il kk   ( d di ) i f j    Forskning: vil trekke ut (standardisert) informasjon om 
diagnose, behandling, komplikasjoner eller lignende.

 Administrasjon: for å analysere ressursbruk, kvalitet på j y , p
tjenestene m.m.  

 Juridisk holdbar dokumentasjon av vurderinger og tiltak.
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PACS og RISPACS og RIS
 PACS = Picture Archiving and Communication System
 Digital bildehåndtering (radiologi)
 Lagring, gransking og distribusjon

 RIS = Radiological Information System
 Tekst-innhold: pasient-data, henvisningen (bestillingen av p , g ( g

undersøkelsen) og radiologens tolkning (tekstrapport)
 Prosess-informasjon: timelister, arbeidsflyt, økonomi
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LaboratoriesystemerLaboratoriesystemer
 Inneholder: 
 rekvisisjon (ordren/bestillingen) 
 svar (resultatet)

 Ofte ett system pr avdeling:
 Klinisk kjemisk avdeling/medisinsk biokjemi
 Mikrobiologisk avdeling
 Patologisk avdeling
 Immunologi
 Biokjemi

 Produksjonssystemer, ikke informasjonslager (f.eks. lagrer 
data i bare 6 mnd)
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En vanlig oppfatning av hvordan systemene pp
henger sammen…

Ek t

EPJ/

Ekstern

kommunikasjon
Forskning

EPJ/
PAS

MTU

Kliniske systemer
TUR-
NUS

Administrative 

systemer

++ RISLAB ++BOOK-
ING LIS
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… og brukes:
Ek t

EPJ/

Ekstern

kommunikasjon
Forskning

EPJ/
PAS

MTU

Kliniske systemer
TUR-
NUS

Administrative 

systemer

++ RISLAB ++BOOK-
ING LIS
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Pharmacy/Medication Safety Physician Clinical Practice Clinical Decision Support

Medication Outpatient Physician Results Order Sets Rules and Data Severity Report WriterMedication
Order Entry

Outpatient
Prescriptions MAR

Formulary
Management

Dosing
Management

Substitution/
Cost

Management

y
Order Entry Review Order Sets Alerts

Provider
Documentation

Task Lists/
Workflow 

Tools

Ambulatory

Pathways Protocols

Warehouse

Comparative
Database
Access

Adjustment

Outcomes
Measurement

Report Writer

Resource
Utilization

Provider

Enterprise Patient Access

Core Information Management Components

Patient History/
Problem Lists

Patient Locator/
Patient Lists

Ambulatory
Practice

Management

Rounding
Tools

Provider
Profiling Credentialing

Admission/
Registration

Enterprise
Scheduling

Eligibility
Verification

Robot
Interface

Positive
Patient

Identification

Drug
Interactions

Access to
Drug

Databases

Departmental/Support Services

Clinical Documentation

User Interface/Portal

Data Aggregation and Reporting Tools

Registration Scheduling Verification

Request for
Authorization

Consumer
Portal

Technical
Denial

Management
Master Person
Index (MPI)

Clinical
Data

R it

Research
Repository

Common
Medical

Vocabularies
Lab Radiology/

PACS
Cardiology

Patient
Assessment

I & O
Vital Signs Flowsheets

Care PlansKardex Task Lists

( )
Repository p y Vocabularies

Order
Entry

Decision
Support

Repository

Rules
Engine

Security Integration Consumer PDA

Standard
CDM

Pathology

Blood Bank

Emergency
Department

Other
Departmental

Surgery

Health Information Management Care Management

Transition
Planning

Critical Care
Documentation

Non-MD
Orders

Interfaces
to Monitors

Specialty
Documentation

Patient
EducationPrecertification

Initial &
Concurrent

Discharge Clinical
DenialChart

T ansc iption/ C di

Security
Tools

Integration
Tools

Consumer
Content

PDA
Support

Blood Bank Departmental
Systems

Supply Chain

Patient
Supply
Charges

Tracking &
Reconciliation

Support for
Product

Standards

Authorization

Payor
Communication

and Notes

Social

Concurrent
Review

InterQual
Support for

LOC

Planning

Work Lists

Denial
Management

Pathways

Management
(Deficiencies)

Transcription/
Dictation

Document
Imaging

Coding
Support

Electronic
Signature

Workflow
Tools

Solution ComponentsSolution Sets

Interface to
ERP System

Social
Services
Support

Post Acute
Placement

Readmit
Alerts

Disease
Management

MRN
Management
and Merge

Release of
Information CDMP (?)

Kilde: John Quinn, Ernst & Young, 2002
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Hanseth  Jacucci  Grisot  Aanestad (2007)Hanseth, Jacucci, Grisot, Aanestad (2007)

å å å Forsøk på å lage en norsk standard for EPJ – feilslått (som 
standard, ikke som produkt)

 Historien sett fra RHs perspektiv perioden fram til 2003 Historien sett fra RHs perspektiv, perioden fram til 2003
 Standardisering er en måte å skape orden på, men kan aldri 

eliminere all uorden, bare ”flytte” rundt på den., y p
 Forsøk på å standardisere og integrere (”rydde opp”) førte til 

side-effekter, og forsøkene på å håndtere dem førte til flere 
id ff k  > d  k ll  i  f  fl k i iside-effekter osv. -> dette kalles i art. for refleksivitet

 For mye vekt på idealer som uniformitet, universalitet, 
sentralisering  kontroll  i stedet for robusthet og fleksibilitet sentralisering, kontroll, i stedet for robusthet og fleksibilitet 
i forhold til heterogenitet og dynamikk
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Tidslinjen:Tidslinjen:
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Kapitlet forteller 4 historier:   (1a)Kapitlet forteller 4 historier:   (1a)
 Historie 1 handler om ”eskalering” av prosjektet:
 Fem regionsykehus samarbeidet om ”den norske EPJ” 
 Regionsykehuset i Tromsø, Regionsykehuset i Trondheim, Haukeland 

sykehus, Rikshospitalet og Ullevål sykehussykehus, Rikshospitalet og Ullevål sykehus
 Dette bygde på tidligere utviklingsprosjekter og løsningsforslag 

 Samarbeid med Siemens som leverandør (pga. ’tyngde’)
 Produkt: DocuLive EPJ
 MEDAKIS-prosjektet startet i 1996, skulle avsluttes med DocuLive 

versjon 5 0 i 1999versjon 5.0 i 1999
 Iterativt og brukerstyrt prosjekt, modulbasert løsning, fordeling av 

ansvar mellom sykehusene, læringsorientert (pilot-installasjoner)
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Kapitlet forteller 4 historier:   (1b)Kapitlet forteller 4 historier:   (1b)
 Siemens hadde flere andre (europeiske) EPJ-prosjekter

H   d  bl   å   Harmonisering av disse ble antatt å gi gevinster
 Redefinering av strategi – utvikle produktet ”IntEPR”

 og kjøpte seg opp i internasjonale helse-IT-firmaer ..og kjøpte seg opp i internasjonale helse-IT-firmaer
 India + USA, ny redefinering – ”GlobEPR”
 Inkorporering av nye arkitekturplattformer & brukerkrav

 Dvs. dette gikk fra norsk til europeisk, så til et globalt prosjekt
 Konsekvens: større og mer tungrodd prosjekt, flere krav og 

 k l k  l  kk  lmer kompleks løsning – ikke realisert
 ”Fighting Fire with Fire”

 Norge:  Norge: 
 MEDAKIS som formelt prosjekt ble avsluttet i 2004 med versjon 4.7 

av DocuLive – håndtert av Siemens Norge. Videreutvikling og 
f l  b  å  k k  /b k k h  oppfølging basert på separate kontrakter m/brukersykehusene. 

DocuLive brukes pr i dag på RH, UUS og i region Midt-Norge.
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Kapitlet forteller 4 historier:   (2)Kapitlet forteller 4 historier:   (2)
 Historie 2 handler om overgangen fra papir- til digital journal:
 Tidligere: avdelingsvise arkiver av papirjournaler, egendefinerte 

formater.
 Ca 1995: standardisering av skjemaer og formater og sammen Ca. 1995: standardisering av skjemaer og formater, og sammen-

slåing av alle avdelings-arkivene til ett arkiv for hele sykehuset.
 Digitalisering i fb. med MEDAKIS-prosjektet. DocuLive ble g g p j

rullet ut etter flytting til Gaustad (2000-2001)
 Men DocuLive var ikke ferdig utviklet og inneholdt ikke all 

informasjon  så man måtte beholde papir journaleneinformasjon, så man måtte beholde papir-journalene.
 Papir-journalen var juridisk gyldig pasientjournal, skrev ut informasjon 

fra EPJ og lagret i papirjournalen for å holde den fullstendig
 DocuLive ikke egnet for utskrift + dårlige rutiner for å rydde bort 

duplikater – og mengden av papir økte etter at EPJ ble innført. 
Skanningprosjekt 2003-2005gp j

 Konsekvens: Fikk kostnader og arbeidsbyrden med EPJ men 
ikke gevinstene.32



Kapitlet forteller 4 historier:   (3)Kapitlet forteller 4 historier:   (3)
 Historie 3 handler om system-integrasjon

å Ønsket først å samle funksjonalitet i ett system (DocuLive)
 Integrert med PAS, egne moduler for Lab-systemer m.m., og overta 

rollen til spesialsystemer (opprinnelig 3 spesialsystemer, for rollen til spesialsystemer (opprinnelig 3 spesialsystemer, for 
hjerte, barnehjerte, transplantasjon)

 … eller i hvertfall integrere disse med DocuLive
 Teknisk vanskelig, gamle systemer er ikke laget for å utveksle data + 

bruker ulike formater
 Flere systemer hadde kommet til underveis  Ca  160 ulike  Flere systemer hadde kommet til underveis. Ca. 160 ulike 

systemer var i bruk (i pasientbehandling) (1200 totalt) 
 Endring av strategi: g g
 Portal-konseptet i stedet for ideen om ett total-system for alt
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Original vision Later vision Current vision

D Li ”U b ll ” PAS New Portal ”Umbrella”

PAS

DocuLive ”Umbrella” PAS

Local
EPR

Local
System PAS

New Portal Umbrella

Local
EPR

Local
EPR

Local
EPR

Local
System

Local

Local
EPR

DocuLive

Local
System

Local
System Lab

System

DocuLive ”Umbrella”
Local
EPR

Local
System

Lab
System

Lab
System ...

Lab
System ...

Lab
System

Lab
System ...

All systems integrated within DocuLive Some Systems integrated
(loosely or tightly)

Variable levels of integration
under the New Portal
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Presentasjonslag

Tjenestelag

Integrasjonslag

Legacy systemerLegacy-systemer
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Kapitlet forteller 4 historier:   (4)Kapitlet forteller 4 historier:   (4)
 Opprettelsen av 5 helseregioner 1. januar 2002
 Før: eier av sykehusene var 19 fylkeskommuner
 De regionale helseforetakene ønsket en standardisering av IKT-

løsninger pga  stordriftsfordeler (markedsmakt  sentralisert løsninger pga. stordriftsfordeler (markedsmakt, sentralisert 
drift, opplæring osv)

 Rikshospitalet det eneste sykehuset i Region Sør som bruker 
DocuLive, og ønsker ”allierte” så de skal slippe å bytte 
j l  S l  l k  h ll   D Lijournalsystem. Selger portal-konseptet heller enn DocuLive

 Sammenslåinger og funksjonsfordelinger
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Oppsummering/diskusjon:Oppsummering/diskusjon:
 Hvilke faktorer medvirket til at man ikke uten videre fikk 

til ”en journal for en pasient”? 
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Gruppe seminar i morgen:Gruppe-seminar i morgen:
 Om prosjektet, inndeling i grupper, valg av oppgaver

 Walsham 2006: ”Doing Interpretive Research” – les:g p
 ”Carrying out fieldwork” fra s. 321
 ”Ethical issues and tensions” fra s. 327

 Neste gang: gjesteforeleser Knut Rolland Neste gang: gjesteforeleser Knut Rolland
 Litteratur:

 Rolland og Monteiro (2002)g ( )
 Hepsø, Monteiro og Rolland (2009)
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