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Det europæiske initiativ vedrørende bioovervågning af mennesker (human biomonitering)

1

Bisphenoler

1    HBM4EU-tilpassede undersøgelser er en undersøgelse med sigte på at indsamle HBM-prøver og data, der er så harmoniserede som muligt fra 
(nationale) studier, for at udlede aktuelle interne eksponeringsdata, der er repræsentative for Europas befolkning/borgere med stor geografisk spredning.

Dette policydokument opsummerer 
sundhedsskadelige virkninger af bisphenoler for 
mennesker, deres vigtigste eksponeringsveje hos 

mennesker, og hvordan human biomonitering af 
bisphenoler kan være af stor værdi for udviklingen af 
EU's politik. 

HOVEDBUDSKABER

• HBM4EU har frembragt EU-dækkende data om human 
biomonitering (HBM) af bisphenoler, både ved at indsamle 
data fra forskellige undersøgelser og ved at udarbejde 
nye data i 11 lande, der repræsenterer de fire europæiske 
regioner (nord, øst, syd og vest). Dette er langt den største 
indsamling af HBM-data om bisphenol A (BPA) og dets 
substituenter bisphenol S (BPS) og bisphenol F (BPF) i Europa.

• BPA findes overalt i miljøet, og alle voksne personer i hele 
Europa bliver eksponeret i det mindste for lave niveauer. BPS 
og BPF, der anvendes som substituenter, kan påvises hos 
50 % af de voksne, som blev analyseret i HBM4EU.

• Eksponeringsniveauet for BPA er i hele Europa højere end 
eksponeringsniveauet for substitutionsstofferne BPF og BPS. 
Det nordlige område er totalt set mindre eksponeret for 
disse bisphenoler end andre områder.

• Risikoen fra erhvervsmæssig eksponering bør ikke overses 
(der er påvist en potentiel risiko for arbejdstagere, især i 
industrielle scenarier med en BPA-eksponering 10-20 gange 
højere end baggrundseksponeringen).

• Baseret på tidligere undersøgelser og på modellering af 
eksponeringsveje synes den primære eksponeringsvej 
for mennesker at være gennem kosten, hvor bisphenoler 
kan have fundet vej ind i fødevarer og drikkevarer fra 
fødevarebeholdere, emballager og sutteflasker. 

• HBM4EU-modelleringsstudier af toksikokinetik og 
vævsfordeling (herunder hos fosteret), smitteveje for 
ugunstigt resultat (Adverse Outcome Pathways, AOP) 
øger sammen med effektbiomarkører bekymringen 
for, at intern eksponering for BPA, BPS og BPF og andre 
bisphenoler kan være forbundet med en række forskellige 
sundhedsmæssige virkninger hos mennesker og i miljøet. 
På otte ud af ti prøvetagningssteder oversteg mindst 
5 % af værdierne hos europæiske voksne (20-39 år) i de 
HBM4EU-tilpassede undersøgelser1 den vejledende HBM-
grænseværdi på 1 µg/l for BPS, især i Sydeuropa. 

• Samfundets tiltag over for hormonforstyrrende kemikalier 
har tæt sammenhæng med bisphenoler, navnlig med 
kampagnerne til regulering af BPA.

 BAGGRUND: HBM4EU

Det europæiske initiativ vedrørende human biomonitering, 
HBM4EU, der løber fra 2017 til juni 2022, er en fælles 
indsats fra 28 lande, Det Europæiske Miljøagentur og 
Europa-Kommissionen og er samfinansieret under 
Horizon 2020. Hovedformålet med initiativet er at 
koordinere og fremme human biomonitering i Europa. 
HBM4EU har givet en stor mængde af forbedret 
evidens om den faktiske eksponering af borgerne for 
kemiske stoffer og de mulige sundhedsvirkninger heraf. 

Human biomonitering giver os mulighed for at måle vores 
eksponering for kemiske stoffer ved enten at måle selve 
stofferne, deres metabolitter eller markører for efterfølgende 
sundhedsvirkninger i legemsvæsker og væv  Oplysninger 
om human biomonitering kan kædes sammen med data 
om kilder og epidemiologisk overvågning for at underbygge 
forskning, forebyggelse og politik med henblik på at afhjælpe 
mangler i viden og fremme innovative tilgange. Vil du gerne 
læse mere om selve projektet, så besøg HBM4EU's websted.

http://www.hbm4eu.eu
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HBM4EU'S RESULTATER

HBM4EU-projektet har ført til udarbejdelse af et ajourført dokument 
om omfang og rammer, der giver svar på de vigtigste politikspørgsmål 
og gennemgår den nyeste forskning. Som yderligere grundlag for 
nuværende og fremtidige HBM-undersøgelser har HBM4EU udviklet en 
række offentligt tilgængelige grundlæggende materialer med henblik 
på en harmoniseret tilgang til planlægning og gennemførelse af HBM-
undersøgelser i Europa. Projektet har også givet betydelige resultater 
med hensyn til både eksponering for bisphenoler og sundhedsvirkninger 
knyttet til eksponeringen.

• HBM4EU gav grundlag for en europæisk HBM-platform til 
overvågning af eksponeringen af mennesker for prioriterede kemiske 
stoffer (herunder bisphenoler) og de tilknyttede sundhedsvirkninger 
på en harmoniseret og kvalitetskontrolleret måde. Der er gennemført 
et program til kvalitetssikring og kvalitetskontrol med henblik på at 
etablere en europæisk database over kandidatlaboratorier, der er lige 
kvalificerede til at analysere biomarkører for eksponering.

• På HBM4EU-dashboardet  vises 33 aggregerede HBM-datasæt 
fra 8 europæiske lande med prøvetagning mellem 2002 og 2015. 
Heri indgår en fortegnelse over egnede biomarkører, matricer og 
analysemetoder. På IPCHEM-portalen vises HBM-metadata for 
44 datasæt om bisphenoler. 

• Som led i de HBM4EU-tilpassede undersøgelser er koncentrationerne 
af BPA, BPS og BPF i urinprøver fra voksne i alderen 20-39 år blevet 

målt i 11 europæiske lande mellem 2014 og 2021 (DK, IS, FI, PL, CZ, 
HR, PT, FR, CH, DE, LU), hvilket udgør 2756 personer.

• Der er udviklet og gennemført en særskilt fysiologibaseret 
toksikokinetisk (PBTK) model, der sammenkæder HBM-data, 
miljøovervågning og modellering af ekstern eksponering med henblik 
på at nå frem til estimater for indtagelse af BPA, BPS og BPF afledt af 
HBM-dataene fra HBM4EU. 

• Undersøgelser af AOP'er vedrørende BPA-erstatningerne BPS 
og BPF har peget på, at disse forbindelser er forbundet med 
sundhedsvirkninger som stofskiftesygdomme og kræft.

• Der er udviklet nye effektmarkører, som kæder BPA sammen med 
sundhedsvirkninger (f.eks. på adfærd), og som er påvist at have 
en merværdi i studier hos mennesker ved at styrke bevisvægten 
for en årsagssammenhæng mellem eksponering og skadelige 
sundhedsvirkninger.

• I HBM4EU blev der desuden udført blandingsstudier, der er relevante 
for kemiske forbindelser i bisphenolgruppen.

• Der er beregnet vejledende HBM-grænseværdier for BPA og BPS 
og udarbejdet et stofdossier for BPF. Den sundhedsbaserede 
vejledende grænseværdi for BPA er blevet revideret efter EFSA nylige 
udkast til udtalelse om tolerabelt dagligt indtag (TDI) (se svar på 
politisk spørgsmål 7).

EKSPONERING OG SUNDHEDSVIRKNINGER

De foreliggende data fra biomonitoreringsundersøgelser af 
mennesker viser, at den voksne befolkning i alderen 20-39 år, der 
er omfattet af analyser under HBM4EU, til stadighed eksponeres for 
BPA og er udsat for risiko fra intern eksponering. 

En række andre bisphenoler bruges nu i voksende mængder, hvilket 
medfører stigende eksponering for disse stoffer. For eksempel er 
der beskrevet forhøjet koncentration af BPF og BPS i prøver fra 
voksne i de HBM4EU-tilpassede undersøgelser. 

Det bør bemærkes, at størstedelen af de foreliggende oplysninger 
om eksponering af mennesker for bisphenoler stammer fra 
undersøgelser med BPA, mens der indtil nu har været forholdsvis 
få undersøgelser med andre bisphenoler. BPA bliver i stigende grad 
begrænset og substitueret med andre bisphenoler. 

BPA er hormonforstyrrende og påvirker derved menneskers 
sundhed. Der er blevet peget på, at BPA har en række 
hormonforstyrrende indvirkninger på både steroidhormoner og 
thyreoideahormoner. Også andre bisphenoler, herunder BPF, BPS, 
BPAF, BPZ, BPE og BPB, mistænkes for at være hormonforstyrrende. 
Undersøgelser inden for rammerne af HBM4EU har givet yderligere 
grundlag for BPA-substituenternes toksicitet, især ved føtal 
eksponering og påvirkning, såsom fedme og kræft. 

Inden for rammerne af HBM4EU blev der udarbejdet en infografik 
for BPA med en oversigt over de vigtigste eksponeringskilder 
(miljømæssige, erhvervsmæssige, forbrugsmæssige), 
eksponeringsveje (oral, inhalation, dermal) og sundhedsvirkninger 
(Figur 1).

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Figur 1. Oversigt over eksponeringskilder, eksponeringsveje og sundhedsvirkninger forbundet med bisphenoler
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INPUT TIL POLITISKE PROCESSER OG 
RELEVANTE POLITISKE FORANSTALTNINGER

I løbet af det sidste årti er der truffet en række foranstaltninger 
til at regulere bisphenoler, og yderligere regulering forventes i de 
næste par år. Resultaterne fra HBM4EU har bidraget til samråd om 
strategien for bæredygtig brug af kemikalier og handlingsplanen for 
nulforurening, foruden til samråd med EFSA. Disse er tilgængelige i 
HBM4EU-webafsnittet "Science to Policy" (videnskab til politik).

På EU-plan er der indført en række politiske foranstaltninger til 
at imødegå eksponering af mennesker for bisphenoler. Disse 
omfatter i) gennemførelse af bredere lovgivning om kemikalier, 
(ii) forbrugerprodukter (f.eks. legetøj, medicinsk udstyr), iii) 
erhvervsmæssig eksponering, og iv) miljøet (f.eks. emissioner til luft 
og vand).  

ECHA identificerede BPA som et særligt problematisk stof (SVHC) 
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 
vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) på 
grund af stoffets potentielle hormonforstyrrende påvirkninger af 
menneskers sundhed og miljøet. 

Anvendelse af BPA i varmefølsomt papir har i henhold til REACH 
været begrænset siden 2016 (med virkning fra 2020) — med en 
migrationsgrænse på ≤ 0,02 %. BPA er desuden forbudt i lakker 
eller belægninger til påføring af materialer og genstande bestemt til 
børnemad (f.eks. modermælkserstatning, babymad) ved forordning 
(EU) 2018/213. 

Yderligere foranstaltninger er truffet af flere lande. For eksempel 
forbød Frankrig BPA i alle materialer i kontakt med fødevarer (fransk 
lov nr. 2012-1442), mens andre lande (Danmark, Belgien og Sverige) 
forbød det i materialer bestemt til børn under 3 år.

EFSA brugte i sin reevaluering i 2015 af eksponeringen for og 
toksiciteten af BPA en mere avanceret metode og nye data, og 
reducerede den midlertidige TDI (t-TDI) for BPA fra 50 til 4 μg/kg 
legemsvægt/dag. Senest har EFSA i december 2021 offentliggjort 
et udkast til en udtalelse, hvor det foreslår at sænke det tolerable 
daglige indtag (TDI) af BPA fra 4 μg/kg legemsvægt/dag til 0,04 ng/kg 
legemsvægt/dag. Dette er en reduktion på fem størrelsesordener i 
forhold til den tidligere værdi, der er fastsat i 2015. 

De tyske myndigheder undersøger de potentielle miljørisici ved BPA 
og andre tilsvarende bisphenoler. De forventes at indsende deres 
forslag til begrænsning til ECHA i april 2022.

I 2020 vedtog ECHA's udvalg for risikovurdering den harmoniserede 
klassificering af BPS H360FD. Der foreligger et forslag til at 
harmonisere klassificeringen af BPAF som H360F.

I 2022 har ECHA og medlemsstaterne vurderet en gruppe på 
148 bisphenoler og anbefalet, at mere end 30 bisphenoler 
begrænses på grund af deres potentielle hormonelle eller 
reproduktionstoksiske virkning. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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POLICYSPØRGSMÅL

1 Hvor stor er den nuværende 
eksponering af EU's befolkning for BPA, 
BPS og BPF?

De HBM4EU-tilpassede undersøgelser viser, at medianniveauet 
af BPA i urin stadig er markant i alle europæiske regioner: 
mellem 0,55 og 2,35 µg/g kreatinin, med P95-værdier fra 2,41 til 
12,19 µg/g kreatinin, hos voksne i 11 lande over hele Europa. 

P50- og P95-værdierne af koncentrationen af BPS i urin ligger 
i intervallet mellem 0,06 og 0,34 µg/g kreatinin (i 4 studier var 
P50-værdien < detektionsgrænsen på henholdsvis 0,01, 0,09 og 
0,05 µg/l), og 0,39–8,77 µg/g kreatinin. P50 og P95-værdierne af 
BPF-koncentrationen i urin ligger i intervallet mellem 0,10–0,72 
µg/g kreatinin (i tre studier er P50-værdierne < detektionsgrænsen 
på  henholdsvis 0,03 og 0,15 µg/l), og 0,56–17,03 µg/g kreatinin. 
Medianniveauet af BPA-substituenterne (BPS og BPF) i urin er i 
nogle europæiske lande stigende (i forhold til DEMOCOPHES), 
hvilket giver voksende bekymring over eksponeringen for BPS 
og BPF i Europa.

2 Fører forskellig myndighedskontrol 
i EU vedrørende BPA til forskelle i 
eksponering?

Siden 2011 er der på europæisk plan truffet en række 
foranstaltninger til at begrænse befolkningens eksponering for 
BPA. Stoffet er blevet forbudt i sutteflasker til spædbørn i hele 
Europa (Kommissionens direktiv 2011/8/EU) og siden 2018 har 
dets brug været yderligere begrænset i visse materialer, der er 
bestemt til at komme i kontakt med fødevarer. Eksponeringen 
for BPA er i hele Europa højere end for substuenterne (BPF og 
BPS), fremgik det af en sammenligning af resultaterne fra en 
række HBM4EU-tilpassede undersøgelser i de 4 europæiske 
geografiske områder (nord, øst, syd og vest). I det nordlige område 
er eksponeringen for bisphenoler totalt set lavere end i andre 
områder. Når HBM4EU-data sammenlignes med DEMOCOPHES-
data, ses visse ændringer (f.eks. et fald i BPA i Danmark, en 
stigning i Polen og Luxembourg, og for BPS en stigning i Tjekkiet), 
men om dette hænger sammen med forskelle i regulering er i 
øjeblikket uklart.

3 Giver størrelsen af eksponeringen 
for bisphenoler anledning til 
sundhedsmæssig bekymring?

Hos den voksne population i de HBM4EU-tilpassede 
undersøgelser er det målte eksponeringsniveau for BPA lavere 
end de fastsatte vejledende grænseværdier for bioovervågning 
af mennesker, der bygger på den midlertidige grænse for 
tolerabelt dagligt indtag (t-TDI) på 4 µg/kg legemsvægt/dag. Hvis 
det nye EFSA-forslag til TDI følges, overskrider stort set alle 
målte værdier den vejledende HBM-værdi, der kan afledes af 
den nye TDI.

På otte ud af ti prøvetagningssteder overskrider målingerne i 
de HBM4EU-tilpassede undersøgelser den vejledende HBM-
grænseværdi for BPS på 1 µg/l hos mindst 5 % af europæiske 
voksne i alderen 20-39 år. Mest gælder dette undersøgelser 
udført i Sydeuropa.. 

I et HBM4EU-kohortecasestudie blev eksponering for BPA i 
barndommen kædet sammen med en potentiel biomarkør for 
virkning, hjerneafledt neurotrofisk faktor (BDNF) og negativt udfald 
med adfærdsmæssige og kognitive forandringer.

Eftersom de tilpassede undersøgelser pegede på samtidig 
eksponering for BPA og dets substituenter BPS og BPF, bør 
det overvejes at udføre undersøgelser med blandinger, navnlig da 
substituenter for BPA ser ud til at frembyde virkninger svarende til 
BPA og at være forbundet med tilsvarende AOP'er.
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4 Er kasseekspedienters eksponering i 
deres arbejde et sundhedsproblem? 

BPA i varmefølsomt papir er en trussel især for 
kasseekspedienter, som konstant kommer i kontakt med materialet. 
BPA i varmefølsomt papir blev i 2016 underlagt en begrænsning, 
som trådte i kraft i 2020. Som følge af baggrundseksponeringen fra 
miljøet har det ikke været muligt at aflede en HBM-grænseværdi 
for arbejdstagere. I en systematisk HBM4EU-gennemgang af 
bioovervågningen af eksponeringen for BPA, BPS og BPF (Bosoumah 
et al. 2021) blev der fundet 30 undersøgelser om erhvervsmæssig 
bioovervågning af BPA hos mennesker, men kun henholdsvis 4 og 
2 publikationer om BPS og BPF. I betragtning af, at de nuværende 
politikker fører til, at BPA substitueres med analoge stoffer, er der 
behov for forskning i den erhvervsmæssige eksponering for disse 
forbindelser, herunder BPS og BPF. Dette vil omfatte arbejde som 
kasseekspedient, hvor BPS kan have erstattet BPA.

Data indsamlet i forbindelse med projektet indikerer, at man ikke 
bør se bort fra risikoen fra erhvervsmæssig eksponering (der 
blev fundet potentiel risiko for arbejdstagere, især i industrielle 
scenarier med en eksponering for BPA 10-20 gange højere end 
baggrundseksponeringen), og at der bør træffes foranstaltninger til 
beskyttelse mod eksponering for BPS. 

5 Hvor toksiske er substituenter for 
BPA, og giver det nuværende niveau 
af eksponering for dem grund til 
bekymring?

Med beregningsværktøjer udviklet inden for rammerne af projektet 
har fedme kunnet fremhæves som en af de vigtigste potentielle 
sundhedsmæssige effektparametre for BPS, og BPF har kunnet 
kædes sammen med en AOP for thyreoideacancer. 

De anbefalede HBM-grænseværdier for BPS er baseret på 
hormonforstyrrende sundhedsvirkninger hos dyr ved meget lave doser, 
og blev i HBM4EU fastsat til 1 µg/l på basis af toksicitetsundersøgelser 
hos dyr af toksicitet over for mælkekirtler og neuroudvikling. 

6 Kan vi finde evidens for 
lavdosisvirkninger af blandinger?

To forskellige HBM4EU-casestudier omhandler lavdosisvirkninger 
af blandinger. En bioovervågningsundersøgelse af samtidig 
eksponering af forbrugere for bisphenoler (BPA og dets analoger) 
gennem konserves indikerer, at deltagere med meget konserves i 
kosten var mere eksponeret for BPA end kontrolgruppen (Nadal 
et al.2020). En risikovurdering af blandinger med fokus på den 
reproduktive sundhed hos mænd viser, at kombineret eksponering 
for bisphenoler og andre kemiske stoffer hænger sammen med fald 
i sædkvaliteten i vestlige lande. 

7 Hvordan kan HBM indgå i vurderingen 
af det tolerable daglige indtag (TDI) for 
BPA, som er fastsat af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)?

HBM4EU har afledt en HBM-grænseværdi på 230 µg/l for 
BPA-eksponering af voksne og 135 µg/l for BPA-eksponering 
hos børn (>3 år) (Ougier et al., 2021). Denne HBM-grænseværdi 
blev fastsat ved en koncentration i urinen af totalt BPA i 
overensstemmelse med den midlertidige TDI (t-TDI) på 
4 µg/kg legemsvægt/dag afledt af EFSA i 2015. For nylig 
udsendte EFSA's panel for fødevarekontakt, materialer, enzymer 
og proceshjælpemidler (CEP) en reevaluering af t-TDI, som 
betyder, at denne værdi skal sænkes fra 4 μg/kg legemsvægt/
dag til 0,04 ng/kg legemsvægt/dag af totalt BPA. Hvis denne nye 
TDI bekræftes, vil alle de analyserede europæiske prøver 
overskride TDI. HBM4EU vil i så fald anbefale, at de vejledende 
værdier for substituenterne for BPA gennemgås og justeres.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Er det vigtigt at fjerne resterende BPA 
fra materialecyklusserne (dvs. affald, 
herunder fra kvitteringsruller), når man 
implementerer en cirkulær økonomi, 
for at beskytte menneskers sundhed?

HBM4EU er ved at udarbejde en rapport om specifikke kemiske 
stoffer i den cirkulære økonomi, herunder bisphenoler. Rapporten 
vil fokusere på, hvordan bioovervågning af mennesker kan 
øge indsigten i eksponering for kemiske stoffer fra sekundære 
materialestrømme og genanvendelse. Dette vil blive taget op i 
fem casestudier, hvoraf tre vil være fokuseret på bisphenoler — i 
forbrugsvarer fremstillet af genbrugsplast, i genbrugspapir samt 
gennem eksponering fra kosten som følge af genanvendelse af 
spildevandsslam og spildevand på landbrugsjord. 

VIDENSHULLER 

HBM4EU har foretaget forskning af høj kvalitet som grundlag for 
policyspørgsmålene. Der er dog stadig visse videnshuller.

Der behøves en kortlægning af substitution for BPA, hvori 
der indgår data om bioovervågning af mennesker for mindre 
regulerede bisphenoler, samt undersøgelse af eksponeringen af 
mennesker og vurdering af behovet for yderligere regulering. 

Da bisphenoler er forurenende stoffer med kort halveringstid, er 
det vigtigt at revurdere prøvetagningsprotokollerne: er stikprøver 
tilstrækkeligt til at afspejle eksponeringen, eller bør vi kombinere 
flere prøver pr. individ for at mindske fejl, som skyldes variation i 
eksponeringen?

Der er behov for videre forskning inden for sundhedsvirkningerne 
af bisphenoler (især substituenter) for at styrke fare- og 
risikovurderingen og evaluere virkningen af regulerende 
foranstaltninger — dels dem, der allerede er på plads, dels 
fremtidige bredere begrænsninger af eksponeringen af den 
europæiske befolkning for bisphenoler. 

Det er også nødvendigt at fastlægge yderligere effektbiomarkører 
knyttet til eksponering for bisphenoler (herunder biokemiske og 
epigenetiske markører) og fastlægge, om disse effektmarkører er 
fælles for alle bisphenolforbindelser.

Det haster med at fortsætte undersøgelsen af eksponeringen for 
blandinger af bisphenoler og sundhedsvirkningerne heraf.



Dette projekt har modtaget støtte fra  EU's 
rammeprogram for forskning og innovation, 
Horisont 2020, i henhold til tilskudsaftale 
nr. 733032.
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