
Program
14:00   Registrering och fika.

14:25  Välkomna!

  Jan Olsson, AstraZeneca. Ordförande för SFT

14:30   Från toxikologisk diskussionsklubb till Svensk förening för  
  toxikologi.

  Marie Vahter, Institutet för miljömedicin, Karolinska   
  Institutet. Tidigare ordförande för SFT.

15:00   Akademi, myndighet och industri – mitt liv som toxikolog.

  Agneta Oskarsson, Institutionen för biomedicin    
  och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges    
  lantbruksuniversitet.

15:30   Paus.

15:50   Från ord till handling! Hur kan vi bättre hantera riskerna med  
  blandningar av kemikalier? 

  Christina Rudén, Institutionen för miljövetenskap och   
  analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet. Tidigare   
  ordförande för SFT. 

16:20   Allt är gift - om dödliga ämnen och deras roll i    
  historien. 

  Olle Matsson, Institutionen för kemi, Uppsala universitet. 

16:50  Bensträckare.

16:55   Paneldebatt om SFTs och toxikologins framtid.

  Moderator: Jan Olsson.

17:30  Fördrink och middag på restaurang Svarta Räfven, Aula   
  Medica för de som har anmält sig.
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 SFTs historia
Långt innan internet och sociala medier 

fanns det ett behov att bygga nätverk 
och dela med sig av sina kunskaper. 
Problem med gifter i miljön var redan 
kända och uppmärksammades 1962 i den 
banbrytande boken ”Tyst vår”, skriven 
av den amerikanska författaren Rachel 
Carson. Ungefär samtidigt uppdagades en 
av historiens värsta läkemedelsskandaler 
med svåra foster/utvecklingsskador 
med läkemedlet Talidomid, även känt 
som Neurosedyn. Behovet av en röst i 
samhället som kunde ge vägledning i svåra 
toxikologiska frågor var tydligt. 

Det var då 1969 som den Toxikologiska Diskussionsklubben hade 
sitt första möte. En av initiativtagarna var laborator Andreas Maehly från 
Statens rättsmedicinska laboratorium i Stockholm som den 13:e februari 
1969 manade till upprop och skapade ett nätverk för alla som jobbar 
med toxikologiska frågor. 

Toxikologiska diskussionsklubben ordnade flera seminarier per termin 
och växte till 100-200 medlemmar. Öl och korv serverades. Ett behov av 
en mer kontrollerad ekonomi och administration av medlemmar växte 
fram.

Toxikologiska Diskussionsklubben blev en mer formell förening med 
stadgar och Bo Holmstedt blev Svensk förening för toxikologis (SFT) 
förste formelle ordförande 1977. Styrelsen utökade sina aktiviteter och 
fungerade som remissinstans. I början var kvinnor mest representerade i 
styrelsen som skattmästare, sedan som ledamöter och 1992 blev Marie 
Vahter SFTs första kvinnliga ordförande. 1984 sjösattes SFTs första 
medlemsbrev/tidskrift ”Toxicollage”. 

SFT stod som värd för Eurotox 1993 i Uppsala och 2012 i Stockholm. 
Just nu arbetar SFT för att få arrangera Eurotox i Göteborg, kanske redan 

SFTs första ordeförande 
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2024.
Under senare år har SFT gjort ett viktigt arbete för att implementera 

European Registered Toxicologist (ERT) certifieringen i Sverige. Tidigare 
hade svenska toxikologer varit tvungna att söka sig till andre utländska 
toxikologiföreningar i t.ex. Finland och Danmark. SFT har under de 
senaste åren börjat synas i sociala medier såsom Facebook och LinkedIn.

Ungefär 80% av föreningens medlemmar har en anställning, övriga 
medlemmar är studenter eller pensionärer. En fjärdedel arbetar inom 
akademin, en fjärdedel inom myndigheter och övriga inom den privata 
sektorn t.ex. läkemedelsindustri, konsulter och andra företag. En klar 
majoritet bor i Stockholm-/Uppsalaregionen. Ett led för att stärka SFTs 
roll utanför Stockholmsområdet gjordes när årsmötet hölls i Göteborg 
2015. År 2020 kommer det hållas i Göteborg igen. 

Under de senaste 50 åren har SFT utsett fem stycken 
hedersmedlemmar: Torbjörn Malmfors, Erik Dybing, Sten Orrenius, 
Anders Bergendorff och Lennart Dencker vars insatser varit av 
utomordentlig betydelse för toxikologins utveckling. Företag och 
organisationer kan också stötta oss som stödmedlemmar.

Vi hoppas att du vill bli/fortsätta vara medlem i SFT. Registrera dig 
på www.toxikolog.se och få möjlighet att påverka vårt arbete, stärka ditt 
professionella nätverk och din toxikologiska kompetens.

Referenser: Svensk Förening för Toxikologi 1969-1994 Historiska återblickar av Bo 

Holmstedt och Torbjörn Malmfors, Maj 1994


