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Sammanställt av:
Lennart Dock, SFTs Sekreterare
Kemikalieinspektionen (KemI)
lennart.dock@kemi.se
25 januari, 2005

Tack för alla svar på medlemsenkäten!
Totalt har vi fått in 103 svar på enkäten. Svaren, synpunkterna och kommentarerna kommer
att hjälpa oss i styrelsen att planera SFT:s verksamhet på det sätt som du som medlem önskar.
En kort redovisning av svaren följer.
Fråga 1.
Brukar du gå på SFT:s seminarier?
15 personer svarade ”ofta” på frågan. Av dem som svarade ”ibland” (40) angav de flesta
tidsbrist som anledning. De som svarade ”sällan/aldrig” (48) angav fel ort eller tidsbrist som
orsak. Att anordna seminarier ansågs ändå vara den viktigaste uppgiften för SFT (se fråga 3).
Kommentar: Vi är medvetna om att många medlemmar verksamma och bosatta ute i landet
har svårt att komma till seminarierna som i huvudsak hålls i Stockholm eller Uppsala.
Samtidigt går det inte att komma ifrån det faktum att de flesta medlemmarna finns där. Vi
planerar emellertid att anordna ett seminarium i Göteborg i höst men då behöver vi
förmodligen gå ut med en förhandsanmälan så vi kan se att ett tillräckligt stort antal
medlemmar kommer till seminariet. Det är inte kul att stå som föreläsare i en nästan tom
lokal. Eventuellt kan ett seminarium ute i landet anordnas i anslutning till ett studiebesök eller
något annat möte.

Fråga 2.
Har du något förslag på seminarieämne
Det kom in en hel del förslag, t ex:
• toxiner/toxinologi
• ”omics”-teknikers möjlighet att ersätta ”traditionell” toxikologi (histopatologi,
beteendestudier, teratologiska undersökningar etc.) vid riskbedömning av kemikalier
• hur ser arbetsmarknaden ut för disputerade eko/toxikologer?
• säkerhetsdatablad som hjälpmedel för riskkommunikation
• mer om bakomläggande molekylära mekanismer för toxicitet, t ex hormonstörande
effekter
• humanexponering, miljöexponering, kinetik
• (den kommande) miljöhälsorapporten
• förändringar i riskbedömning och kemikalieklassificering i Sverige efter EU-inträdet
• aktuell ekotoxikologisk forskning
• försöksplanering: hur man planerar experiment för att få ut mesta möjliga information
utifrån minsta antalet försök
• olika myndigheters sätt att värdera och hantera risker
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•
•

barns känslighet för kemikalier
toxikologins framtid

Kommentar: Vi kommer att ha dessa i åtanke när vi planerar framtida seminarieverksamhet.
Det stora intresset för toxikologisk riskbedömning är värt att notera.

Fråga 3.
Vilken/vilka tycker du är SFT:s viktigaste uppgift/uppgifter?
Som SFT:s viktigaste uppgift angavs att anordna seminarier (medelpoäng 2,64 av max. 3), tätt
följt av att sprida information via e-mail (2,55). Sedan följde internationell verksamhet (2,23)
och hemsidan (2,03). Att utge Toxicollage hamnade sist (1,70).
I vissa svar markerades bara tre alternativ (1-2-3) och några markerade med kryss och/eller
siffror. Ett par svar angav prioriteringen med siffrorna 1-5.
Kommentar: Trots att många angav att de inte hade möjlighet att delta i seminarier som
anordnas av SFT sågs detta av de flesta som den viktigaste uppgiften. Om Toxicollage vägs
mot hemsidan framstår hemsidan som viktigare (se även fråga 4). Det är därför motiverat att
jobba mer med hemsidan och detta är en uppgift som kommer att prioriteras av styrelsen.

Fråga 4.
Tycker du att ett nummer av "Toxicollage" (efter årsmötet) per år är tillräckligt?
Det övervägande flertalet (76) kryssade ”ja” och ansåg alltså att det räcker med ett nummer av
Toxicollage, en person skrev ”ja, men helst två” och en skrev ”vet ej”. Många vill å andra
sidan se en mer aktuell och aktiv hemsida. Tjocka nummer av Toxicollage tycks inte gillas,
för jobbigt att läsa på skärmen, för mycket att skriva ut.

Fråga 5.
Jag har övriga kommentarer/synpunkter/förslag på SFT:s verksamhet:
Framförallt framhölls SFT:s roll som samlingspunkt för toxikologer. En sammanställning av
synpunkter som inte direkt berör frågorna 1-4 återfinns nedan:
Mycket bra att ni tar upp aktuella frågeställningar och försöker ordna seminarier och möten
kring sådana teman. Många tycker nog, liksom jag, att verksamheten håller en hög klass, att
problemet snarare är att få tid att gå på allt! Ett nummer per år av Toxicollage hänger
förstås ihop med punkten "att ha en aktuell och uppdaterad hemsida"! Bra initiativ med en
enkät och vad kul att du får in så många svar!
Jag tycker att det är ett blandat utbud när det gäller seminarier. Ibland passar det ens eget
arbetsområde, ibland inte.
Bra information och trevliga seminarier!
Jag tycker att ni gör ett jättebra jobb! För mig är det mycket värdefullt att ni samlar in och
informerar mig om vad som är aktuellt inom toxikologi och serverar mig nyheter i form av
seminarier och information på hemsidan
Mycket bra information om lediga tjänster!
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Hemsidan skulle kunna innehålla sidor med samma info som brukar stå i Toxicollage - då kan
"tidningen" läggas ned - istället finns fasta länkar, typ ""Aktuellt"", ""Årsmöte"", ""Nya
avhandlingar"", Rapporter från seminarium/konferenser"" mm. Tror att hemsidan skulle
kunna bli mer aktiv på så vis.
Det skulle var mycket intressant med en fullständig kartläggning om var och av vilka
toxikologisk experimentell verksamhet bedrivs i Sverige. Just nu är allt väldigt
Stockholmscentrerat. Det finns ju fler ställen i Sverige.
Utmärkt forum att knyta kontakter i och att förkovra sig i
viktigare lägga krut på hemsidan än ge ut Toxicollage. Det räcker med bra hemsida och email tips med länk när ändringar har gjorts
Skicka Toxicollage som papperstidning - Alt som pdf-fil i ett e-mail så ökar
läsningen/spridningen av info att vara en mötesplats för tox-forskare. Andra t ex Toxrådet tar
hand om myndighet/riskbedömning i hög grad. viktig samlingspunkt möjlighet att träffa andra
tox
viktig verksamhet, möjlighet att träffa andra tox
sprida balanserad information till allmänhet
Det är svårt att spänna över hela yrkesgruppen toxikologer. Därför tycker jag att STF har
gjort ett bra jobb.
Toxicollage är för långt; tror det vore bättre med färre men tunnare nummer Kanske även en
hårdare sållning; en del material kan kanske läggas i sin helhet på hemsidan och bara få sin
ingress i Toxicollage
Ni har ordnat många uppskattade seminarier som varit högaktuella. STF är ett forum för att
ta upp olika problemställningar som dyker upp innan lagstiftningen hinner med. Det kan
också vara ett forum för att få vetenskapliga data och resultat ut i företagsvärlden på ett
användarvänligt sätt. Det behovet kommer att öka pga lagstiftningens tonvikt på företagens
eget ansvar samt massmedias snabba rapportering kring larm och katastrofer.
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