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Om projektet Human
Biomonitoring for Europe
(HBM4EU)
Människor exponeras för en komplex blandning av
kemikalier dagligen, via miljön, konsumentprodukter,
mat, vatten och arbete. I HBM4EU kommer
biomonitorering användas för att uppskatta
människors exponering för kemikalier i Europa, i syfte
att öka kunskapen om vilka hälsoeﬀekter exponeringen
kan leda till och för att förbättra riskbedömningen av
kemikalier. Biomonitorering kan även identiﬁera
individer med hög exponering som då kan ges
vägledning om hur deras exponering kan minskas.
I dialog med beslutsfattare ska partners inom HBM4EU
se till att resultaten kommer till användning vid
utvärdering och utveckling av olika regelverk med syfte
att minska exponeringen för toxiska kemikalier samt ta
fram åtgärder för att minska exponeringen. Våra
resultat ska ligga till grund för en säker
kemikaliehantering och ett bättre skydd för människors
hälsa i Europa.
Mer information: http://www.hbm4eu.eu/
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Från forskning till beslutsfattare
HBM4EU ska bygga en bro mellan forskare och
beslutsfattare. Forskningen ska behandla och
besvara aktuella frågor inom riskbedömning och
riskhantering av kemikalier. Målet är att ta fram
kunskap som kan leda till vetenskapligt grundade
beslut som skyddar människors hälsa.
Beslutsfattare, intresseorganisationer och forskare
ska tillsammans fatta de strategiska beslut som
kommer att forma inriktningen för kommande
aktiviteter inom HBM4EU. Genom samarbete och
ett transparant förhållningssätt säkerställs att
forskningen leder till ökad kunskap om viktiga
samhällsfrågor.
Den kunskap som tas fram ska aktivt kommuniseras
med beslutsfattare, för att ge dem möjlighet att
utforma riktade åtgärder, som på ett eﬀektivt sätt
minskar människors kemikalieexponering, och
samtidigt kunna utvärdera hur eﬀektiva existerande
regelverk är.

En europeisk plattform för
biomonitorering av kemikalier
Bristen på harmoniserade data och jämförbar
information är ett stort hinder idag för att på ett
tillförlitligt sätt kunna uppskatta människors
kemikalieexponering i Europa.
Genom att mäta kemiska föreningar och deras
eventuella metaboliter, eller markörer för
hälso-eﬀekter, i olika kroppsvätskor och vävnader kan
människors exponering för kemikalier och eventuella
eﬀekter av dessa uppskattas. HBM4EU bygger på
existerande kunskap och beﬁntliga nätverk för att
skapa en Europeisk plattform för harmonisering av
pågående och nya biomonitoreringsstudier i de 28
deltagande länderna.
Genom plattformen ska Europeiska data för
människors exponering för kemikalier och
blandningar av kemikalier tas fram och ligga till
grund för åtgärder som ger en säkrare
kemikalieanvändning.

Kemikalieexponering och hälsa
Kunskapen om vilka hälsoeﬀekter som exponering
för kemikalier, eller blandningar av dessa, kan leda
till är i många fall bristfällig.
Ett mål med HBM4EU är att kombinera
hälsoinformation med data från
biomonitoreringsstudier för att öka kunskapen
om samband mellan kemikalieexponering och
hälsoeﬀekter. Vi ska uppskatta graden av
hälsopåverkan av exponering för kemikalier i
relation till ålder, kön, socioekonomisk status,
levnadsvanor, kost och den omgivande miljön.
Vi ska också studera eﬀekter av exponering för
blandningar av kemikalier och använda nya tekniker
för att identiﬁera ännu okända kemikalier som kan
tjäna som tidiga markörer för framtida problem.

