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Styrelsens motivering:
Torbjörn Malmfors insatser och engagemang under en lång följd av år, bl a inom olika
utbildningsaktiviteter, har varit av yttersta vikt för att främja och stärka kompetensen, kunskapen och
utvecklingen av toxikologi och riskbedömning såväl i Sverige som internationellt. Torbjörn Malmfors
har vidare varit en viktig föregångare för att riskbedömning skall inkluderas som en naturlig del av
toxikologin, och han är även en av de första toxikologerna som insåg betydelsen av kunskap och
förståelse för riskupplevelse och riskkommunikation.
Torbjörn Malmfors utbildade sig vid Karolinska Institutet och erhöll sin PhD och MD1965 respektive
1971. År 1970 blev han docent i industriell toxikologi, och 1972 utsågs han till chef för Astras
toxikologiska laboratorium. 1980 startade han Malmfors Consulting AB. Han är författare eller
medförfattare till ca 120 vetenskapliga artiklar inom bl a farmakologi, toxikologi och riskbedömning.
Torbjörn Malmfors har varit tongivande inom ett flertal nationella och internationella toxikologiska
utbildningsaktiviteter med särskild inriktning mot riskbedömning. Han var en av initiativtagarna till
Toxikologutbildningen vid Karolinska Institutet (KI) 1976, vid den tiden den enda sammanhållna
magisterutbildningen inom toxikologi i Europa. Torbjörn Malmfors var även mycket aktiv i
”Toxikologiutredningen” (UHÄ, 1982:26), där det bl a förslogs att Toxikologutbildningen vid KI
skulle permanentas.
Ett mycket betydelsefullt utbildningsinitiativ är RASS (Risk Assessment Summer School), en IUTOX
aktivitet med Torbjörn Malmfors som kursledare. Platserna för RASS kurserna har varierat och valts
med stor omsorg för att främja en stimulerande och kreativ miljö, och sedan den första RASS kursen i
Danmark 1985, har fler än 280 studenter från 45 olika länder deltagit. Viktiga delar av RASS är det
egna arbetet (study case), samspelet mellan studenter och fakultet, och tonvikten på inlärning
(learning) snarare än att lära ut (teaching). RASS-konceptet, inkl det egna arbetet (study-case), har han
framgångsrikt även tillämpat på Apotekarsocitetens/Läkemedelsakademins kurs i Toxikologisk
bedömning (5p) som givits 19 gånger sedan starten 1980.
Andra framgångsrika utbildningsinitiativ inkluderar BTox, ett toxikologi/riskbedömnings program för
att förbättra de toxikologiska kunskaperna i Estland, Lettland och Litauen, samt STox, ett
toxikologiskt utbildningsprogram i Slovenien.
Torbjörn Malmfors har varit aktiv i många toxikologiska organisationer, t ex var han SFTs ordförande
1983 -1986, och dess sekreterare 1978 - 1981. Han har vidare fungerat som sekreterare i ” the
Federation of European Societies of Toxicology (FEST)”, och som skattmästare i “the International
Union of Toxicology (IUTOX)”.
För en lång och framgångsrik karriär inom toxikologin och för hans entusiasm och engagemang för
utvecklingen av utbildningsaktiviteter inom toxikologi och riskbedömning föreslår styrelsen att
Torbjörn Malmfors kallas som hedersledamot av SFT.
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