
Klaringsrapporter	  
	  
Arbejdsgang:	  

� DSTH	  forespørges	  af	  ekstern	  myndighed/videnskabeligt	  selskab	  mv.	  om	  en	  
klaringsrapport	  om	  et	  givent	  emne	  

� DSTH	  tager	  stilling	  (på	  bestyrelsesmøde	  eller	  via	  e-‐mail),	  om	  man	  vil	  forestå	  dette	  
arbejde	  

� DSTH	  melder	  tilbage	  til	  den	  der	  forespurgte	  (ja/nej	  og	  evt.	  uddybende	  spørgsmål)	  
� DSTH	  udpeger	  de	  medlemmer	  af	  arbejdsgruppen,	  som	  skal	  udpeges	  af	  DSTH.	  Øvrige	  

relevante	  specialer	  forespørges	  af	  formanden	  for	  DSTH	  via	  de	  videnskabelige	  
selskaber	  (f.eks.	  DCS,	  DSOG	  mv.),	  og	  de	  selskaber	  må	  selv	  komme	  med	  forslag	  og	  
adspørge	  de	  personer,	  som	  de	  mener	  er	  relevante	  

� Der	  udpeges	  således	  en	  arbejdsgruppe	  med	  repræsentanter	  fra	  DSTH	  og	  de	  øvrige	  
videnskabelige	  selskaber	  

� Der	  udpeges	  en	  formand	  for	  arbejdsgruppen	  
� Der	  udarbejdes	  en	  detaljeret	  og	  realistisk	  arbejds-‐	  og	  tidsplan	  
� Arbejdet	  påbegyndes	  
� Der	  udarbejdes	  en	  rapport	  	  
� Rapporten	  sendes/mailes	  i	  høring	  af	  formanden	  for	  arbejdsgruppen	  (med	  cc	  til	  DSTH’s	  

formand)	  til	  de	  relevante	  videnskabelige	  selskaber	  via	  disse	  selskabers	  sekretær,	  evt.	  
kan	  man	  også	  sende	  den	  til	  LVS.	  Man	  kan	  også	  i	  arbejdsgruppen	  beslutte,	  at	  de	  
videnskabelige	  selskaber,	  der	  er	  repræsenteret	  qua	  deres	  medvirken	  i	  arbejdsgruppen,	  
kan	  godkende	  rapporten,	  uden	  at	  det	  videnskabelige	  selskab	  høres	  igen.	  Det	  skal	  
skrives	  i	  en	  mail	  til	  formanden	  for	  DSTH,	  hvad	  der	  bestemmes.	  Der	  skal	  angives	  en	  
tidsfrist	  for	  seneste	  tidspunkt	  for	  tilbagemelding	  

� De	  enkelte	  videnskabelige	  selskaber	  melder	  tilbage	  
� Formanden	  og	  arbejdsgruppen	  indarbejder	  de	  indkomne	  relevante	  forslag	  i	  rapporten	  
� Den	  endelige	  rapport	  foreligger	  
� Den	  endelige	  rapport	  sendes	  til	  opsætning	  og	  layout	  hos	  Solomet.dk,	  som	  fremsender	  

en	  pris	  på	  opsætning	  og	  trykning	  (100,	  400,	  600	  og	  1000	  stk.)	  
� Der	  tages	  kontakt	  af	  formanden	  for	  arbejdsgruppen	  og	  formanden	  for	  DSTH	  til	  

relevante	  firmaer,	  om	  de	  er	  interesseret	  i	  at	  købe	  et	  vist	  antal	  af	  rapporterne	  
� Rapporten	  sendes	  til	  trykning	  
� Hvis	  det	  er	  DSTH	  som	  er	  ansvarlig	  for	  rapporten	  er	  forsiden	  med	  DSTH’s	  logo,	  og	  de	  

øvrige	  videnskabelig	  selskaber	  takkes	  i	  forordet	  
� Det	  eventuelle	  overskud	  fra	  salg	  af	  rapporter	  tilfalder	  DSTH	  

	  
	  
	  
Thomas	  Decker	  Christensen	  


