Kommissorium for DSTH Forum Redaktionsudvalg:
Formål:
Formålet med redaktionsudvalgets arbejde er at sikre relevant redaktionelt indhold af høj kvalitet til
regelmæssig udgivelse af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases medlemsblad: DSTH Forum.

Redaktionsudvalgets sammensætning:
Medlemmer af redaktionsudvalget skal være medlemmer af DSTH. Bestyrelsen udpeger en redaktør for
DSTH Forum. Øvrige medlemmer udpeges ligeledes af bestyrelsen efter indstilling fra redaktøren. Det
tilstræbes at redaktionsudvalget består samlet af en redaktør og 4 yderligere medlemmer fordelt på mindst
3 specialer og med geografisk spredning mellem medlemmerne. For at sikre sammenhæng med
bestyrelsens arbejde, skal to af redaktionsudvalgets medlemmer ligeledes være medlem af den til enhver
tid siddende bestyrelse for DSTH. Medlemmer af redaktionsudvalget sidder i en maksimal periode på 6 år.
Den siddende redaktør kan dog forlænges til en samlet funktionstid på op til 8 år.

Redaktionsudvalgets opgaver og samarbejde med DSTH’s bestyrelse
Økonomiske rammer
DSTH's bestyrelse har ansvar for de økonomiske rammer derunder kontrakt og økonomiske aftaler med
annoncører og samarbejdsaftaler med leverandører af layout, tryk og forsendelse.
Redaktionel linje
Redaktionsudvalget varetager drift af bladet indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer. Dette indebærer
planlægning, generering, tilpasning og korrekturlæsning af indhold til DSTH Forum.
Den redaktionelle linje fastlægges af redaktionsudvalget i samarbejde med bestyrelsen for et år ad gangen.
Redaktøren deltager i bestyrelsens årlige visionsseminar, og der afholdes snarest herefter et årligt
redaktionsudvalgsmøde. Det øvrige løbende arbejde varetages via email korrespondence. Der kan dog
afholdes yderligere møder ved behov.
Følgende er pejlemærker for den redaktionelle linje:
DSTH Forum’s faglige linje skal bredt favne alle medlemmers interesser indenfor trombose og
hæmostase.
DSTH Forum skal formidle state-of-the-art opdateringer, væsentlige faglige problemstillinger,
specifikke videnskabelige arbejder samt cases i et let tilgængeligt format til DSTH’s medlemmer.
DSTH Forum skal afspejle og formidle selskabets aktiviteter såsom medlemsmøder, udarbejdelse af
rapporter mm. Derunder tilpasses deadlines for bladet med medlemsmøder.
Minimum et af årets udgivelser er et temanummer
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