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Styrelsemöten
Sedan årsmötet den 23 mars 2012 har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden (År 2012;
7 maj, 5 september, 24 oktober, 21 november och 14 december. År 2013: 8 februari, samt den 7
mars). Flera av dessa möten har ägt rum i form av telefonkonferenser då styrelsen då vi kunnat
använda AstraZenecas TC. Resterande möten har hållits på Trossa ABs lokaler centralt i Stockholm.

Programverksamhet
Årsmöte
Den 23 mars 2012 höll SFT årsmöte. Titeln på det vetenskapliga programmet var ”Cocktaileffekten –
inte alltid lika lyckad” och innehöll följande punkter:
 Dose addition & Independent action, theory and concepts, Per Johansson,
Kemikalieinspektionen
 The threshold of toxicological concern: a suitable tool for mixture risk assessment and
ranking? Professor Thomas Backhaus, University of Gothenburg
 To prevent adverse events from drug combinations, Martin Billger, Global Toxicology Project
Leader at AstraZeneca R&D
 Combined effects of carcinogens, Professor Ulla Stenius, Institute of Environmental Medicine
 Is mixture risk assessment necessary and what are the obstacles to making progress?
Professor Andreas Kortenkamp, University of London
 Addressing the new challenges for Mixture Risk Assessments, panelsamtal med Per
Johansson, Andreas Kortenkamp, Thomas Backhaus, Ulla Stenius, Martin Billger
Seminarium
8 November, 1st Workshop on ERT
Ett 30 personer från flera olika länder deltog i worskshopen. Så här sammanfattades dagen i
minnesanteckningarna: ”The theme for this workshop was “new national registers”, and the program
covered several presentations of the ERT concept, the current status, as well as how ERT can be
managed on a national level. In different outbreak groups, ERT was discussed in relation to the
authorities, the private sector, education, and ERT management. Participants came from ten
countries (both with and without national registers) and represented academia, authorities, and the
private sector.”
8 November, Forum för miljökemi och toxikologi i Norrland
I samarbete med Miljökemisektionen, Kemistsamfundet och Umeå universitet anordnades ett
seminarium i Umeå, där ett 20-tal personer deltog. På programmet: ”Vad är det för ämnen som
emitteras från varor vi använder i vardagen?” och ”Vad vet vi om norrlänningars exponering för
kemiska miljöföroreningar?”. En e-postlista har upprättats och tanken är att seminarier skall
arrangeras ca 2 ggr per år.
Eurotox 2012
Under verksamhetsåret har arbetet före, under och efter EUROTOX 2012 fortskridit. Marie Haag
Grönlund representerat styrelsen i den organisationskommitté (OC) som under ledning av Torbjörn
Malmfors samordnar konferensen. I OC ingår även Torbjörn Trångteg. En stor mängd frivilliga gjorde
stora arbetsinsatser före och under konferensen. Ledare för subkommittéerna var:
• Local Scientific Programme Committee: Christina Rudén och Cynthia de Wit
• Scientific Programme Committee: Ruth Roberts
• Finance committee: Peter Moldéus
• Social Committee: Lars Wiklund
• Continuing Educational Courses: Annika Hanberg och Jan Örberg
 Congress organizer: Bodil Kronstam Brattö, MCI

Eurotox2012 hölls på Stockholm Waterfront Congress Center, 17-20 juni. Det är omöjligt att i denna
verksamhetsberättelse på ett rättvisande sätt beskriva allt som hände under konferensen. En separat
redovisning av ekonomi sker separat och det vetenskapliga programmet redovisas också genom de
abstrakt som publicerats i Toxicology Letters, Volume 211, Supplement, Pages S1-S216 samt på
hemsidan (http://www.eurotox2012.org/). Under konferensen hölls 5 parallella sessioner; >50
utställare (fullt!); ca 600 postrar; 6 continuing education cources som var både pedagogiskt
nydanande och mycket uppskattade av deltagarna; ”guru-luncher” för studenter; konstutställning
(Ina Schuppe Koistinen); flera informella möten arrangerade av utställare; samt posterutställning av
nationella toxikologiska föreningar. Konferensmiddagen hölls på Wasamuséet och färden dit gick
med båt från stadshuskajen i strålande sol. Totalt deltog drygt 1200 personer, varav 180 studenter,
246 inbjudna och 84 utställare. Det ekonomiska överskottet blev preliminärt ca 270 tkr varav 1/3
tillfaller SFT.
Övrigt
På kvällen den 8 november arrangerades en fest som inleddes med mingel på IMM och avslutades
med middag på Elite Palace Hotel för att tacka alla som medverkat i Eurotox2012. 30 personer deltog
i middagen. Ett tackbrev skickades även ut via de olika kommittéansvariga.

Kommunikation
Sociala medier
För att utvidga kontaktmöjligheter och informationsspridning mellan toxikologer har styrelsen drivit
en Facebook-sida, som lanserades inför årsmötet 2011. Sidan uppdateras kontinuerligt med
information om toxikologiska nyheter och information om föreningens verksamhet. Den 4 mars 2013
hade sidan 121 ”followers”, vilket är en fördubbling sedan februari 2012.
Press
Den 29 augusti skrev SFTs ordförande Mattias Öberg en artikel på DN-debatt tillsammans med Anitra
Steen, lokal samordnare Södertälje kommun, och Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör, Sveriges
ingenjörer. Rubriken var ”Rädda Astra Zenecas kunskap och starta toxikologiskt institut”
Under september deltog även Mattias Öberg i författandet av en debattartikel angående att Sverige
behöver en experimentellt baserat centrum för 3R. Denna artikel signerades av representanter för
samtliga riksdagspartier, men publicerades aldrig. Miljöpartiet använde dock texten som underlag till
en motion i Sveriges riksdag.
Utskick till medlemmar
Utskick till medlemmarna har skett fortlöpande under året via e-post. Utskicken har gällt
konferenser, seminarier, lediga tjänster, kurser m.m.
Hemsidan
SFTs hemsidan som lanserades februari 2012 har uppdaterats under året med aktuell information om
seminarier, kurser och nyheter. Någon efterträdare till Lars Wikland som tidigare varit föreningens
webmaster har inte funnits. Styrelsen annonserade därför bland medlemmarna efter personer som
kan åta sig denna viktiga uppgift. Detta ledde till att styrelsen fick kontakt med flera frivilliga
personer och förhoppningsvis kommer uppdateringarna bli mer frekventa under kommande
verksamhetsår.
Övrig kommunikation
En nyuppdaterad folder om SFT har arbetats fram i samarbete med Naturvetarna.
SFT har presenterats med en poster på Eurotox2012, Stockholm samt SOT2013, Texas, USA. Denna
poster har däremellan varit uppsatt i studentkorridoren på IMM, Karolinska Institutet.

Strategiska projekt
ERT
Under året har European Registered Toxicologist (ERT) diskuterats i styrelsen. Ett antal medlemmar
har kontaktat styrelsen med önskan om att denna registreringsmöjlighet skall införas i Sverige. ERT
används idag i 16 europeiska länder, däribland Finland, Norge, England, Holland och Tyskland. I takt
med att arbetsmarknaden för toxikologer internationaliseras allt mer vill SFT undersöka om och hur
ett nationellt ERT-förfarande kan gynna utvecklingen av toxikologi i Sverige samt underlätta för
svenska toxikologer i konkurrensen om tjänster t.ex. inom EU-myndigheter och inom andra
internationella organisationer och företag. När SFT ställde frågan till ECHA hur de ser på ERT vid
rekryteringar av toxikologer blev svaret att ERT inte är ett krav, men anses meriterande.
För att få veta mer om hur ERT-utvecklingen ser ut och för att diskutera för- och nackdelar med ERT i
ett land som Sverige arrangerade SFT den 8 november en workshop tillsammans med representanter
från EUROTOX. Vid detta möte beslöts att vidare undersöka om SFT kan medverka till att hitta former
för ett skandinaviskt samarbete kring. Ett inledande möte med representanter från SE, FI, NO och DK
hölls i Köpenhamn 30 januari 2013.
SIS
I april 2012 fattades beslut inom den Europeiska standardiseringsorganisationen om att ta fram ett
förslag på standard kring utbildning i toxikologisk riskbedömning. SFTs styrelse har bedömt att detta
kan vara strategiskt viktigt att följa och ingår därför i den nationella spegelkommittén som
samordnas av SIS. Detta ger SFT möjlighet att påverka utformning och beslut kring en eventuell
standard.
SweTox
SFT har aktivt arbetat med att ta fram ett förslag på ett nytt institut för toxikologisk vetenskap. Under
våren 2012 under ledning av SP Sveriges tekniska Institut och under hösten under ledning av
Länsstyrelsen i Stockholm. En av hörnstenarna är den anläggning och utrustning i Gärtuna, som
AstraZeneca är villiga att donera. Anledningen till SFTs engagemang har varit att styrelsen befarar att
Sveriges långsiktiga förmåga att upprätthålla toxikologisk kompetens är på väg att urholkas och att
AstraZenecas nedläggning i Södertälje drabbat många av föreningens medlemmar. Förslaget som
arbetats fram är att skapa Swedish Toxicology Sciences Institute, SweTox, där akademi och företag
har möjlighet att samverka. Drivkrafterna är den nya toxikologins framväxt med nya metoder och
modeller för toxikologi samt det förändrade regulatoriska och forskningsfinansiella landskap som
alltmer betonar samverkan med privat sektor. Mattias Öberg har representerat SFT i projektgruppen.

Samverkan
Naturvetarna
Samarbetet med Naturvetarna har under året fortsatt. Ett möte har hållits för att diskutera olika
möjligheter till samverkan. Ett konkret exempel är den nya folder som Naturvetarna hjälpt till att ta
fram samt att förbundet sponsrar årsmötet 2013.
Kemistsamfundets miljökemisektion
Mattias Öberg har ingått som SFTs representant i styrelsen för sektionen. På dessa möten har SFT
framförallt fått tillfälle att informera om vår verksamhet och diskutera idéer på samarbeten kring

seminarier o dyl. Ett konkret exempel på samverkan var det lokala seminarium som arrangerades i
Umeå 8 november 2012.
EUROTOX / IUTOX
Marie Haag Grönlund och Mattias Öberg representerade SFTs styrelse på Eurotox 2012 i Stockholm.
SFT har nominerat följande personer till olika utmärkelser under året:
Marie Vahter, IMM, Karolinska Institutet till Eurotox Merit Award
Margareta Törnquist, Stockholms Universitet till Bo Holmstedt Memorial Lecture Award
Torbjörn Malmfors till Eurotox Honorary Member
SFT har nominerat följande personer till Subkommittéer inom EUROTOX:
Marie Haag Grönlund, AstraZeneca, till Registration SC
Johanna Zilliacus, IMM, Karolinska Institutet, till Education SC

Medlemmar
Föreningen hade vid den senaste genomgången 339 medlemmar som betalt medlemsavgiften år
2012.
Nya medlemmar under verksamhetsåret
Under året har SFT fått 28 nya medlemmar. Dessa är:
 Kristin Larsson, IMM, KI Solna
 Anna-Karin Lindqvist, Camurus AB, Lund
 Stefan Czene, Safety Assessment, AstraZeneca R&D, Södertälje
 Anna Franzén, Läkemedelsverket, Uppsala
 Eva Persson, Läkemedelsverket, Uppsala
 Jonas Ahlbom, Läkemedelsverket, Uppsala
 Lena Håkansson, Läkemedelsverket, Uppsala
 Paulina Tuvendal, Läkemedelsverket, Uppsala
 Ulla Wändel Liminga, Läkemedelsverket, Uppsala
 Kristina Ahlford, Virbac S.A., Antibes, Frankrike
 Susanne Back, Swedish Match R&D Regulatory Compliance, Stockholm
 Anders Själin, Toxicon AB, Härslöv
 Lena Nohrstedt, Läkemedelsverket, Uppsala
 Awogbindin Ifeoluwa Oluleke, doktorand, University of Ibadan, Ibadan Nigeria
 Carmen Vogt, nybliven PhD från IMM, KI
 Dareen Alkhatib, nyutexaminerad från toxprogrammet, Södertälje
 Lisa Ersson, doktorand, Uppsala Universitet
 Daniel Vare, Fil. Dr., Stockholms Universitet
 Therese Woodhill, doktorand, KI
 Daniel Vare, Fil. Dr, SU
 Lisa Ersson, Doktorand, UU
 Ulla Sollenberg, Denator AB
 Muneeb Rehman, University of New Delhi, Indien
 Anna-Karin Larsson, Lungbiologi, Lunds Universitet
 Mahesh Rachamalla, Executive Reg Toxicologist, Dynamics Orbits, New Delhi, India
 Ann Detmer, PhD, DHI
 Suzanne Iversson, AstraZeneca Södertälje och Mölndal
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