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PFAS
Dette policydokument opsummerer de skadelige virkninger for 
menneskers sundhed af per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS'er), 
deres vigtigste eksponeringsveje for mennesker, og hvordan 
human biomonitering af PFAS'er kan være af stor værdi i 
udviklingen af EU's politik. 

PFAS'er er en stor gruppe af menneskeskabte kemikalier, 
der anvendes mange forskellige steder i industrien og blandt 
forbrugerne. PFAS'er er persistente i miljøet og har tendens til at 
bioakkumulere i fødekæder. Mange PFAS'er har vist sig at være 
giftige for mennesker.

HOVEDBUDSKABER

• I HBM4EU-tilpassede undersøgelser1 (2014-2021) er der målt 
baselineniveauer for intern eksponering for 12 PFAS'er hos 
europæiske teenagere (1 957 prøver; alder: 12-18 år). 

• Hos 14,26 % af de testede europæiske teenagere overstiger 
eksponeringsniveauet det interne serumniveau på 6,9 µg/l 
PFAS'er, som er EFSA's2 vejledende værdi for et tolerabelt 
ugentligt indtag på 4,4 ng/kg. Den maksimale overskridelse 
fra individuelle undersøgelser var 23,8 %. De højeste 
medianværdier er observeret i undersøgelser udført i Nord- og 
Vesteuropa.

• PFAS-data fra 17 HBM-undersøgelser kan allerede findes 
online i den europæiske HBM-resultattavle. Den aktuelle 
eksponering overstiger EFSA's vejledende værdier for PFAS'er i 

visse dele af EU's befolkning.

• PFAS-koncentrationerne er generelt højere hos mænd med 
en tendens til, at deltagere med et højere uddannelsesniveau 
har højere eksponeringsniveauer. I nogle undersøgelser 
blev der observeret højere niveauer af PFAS'er med stigende 
alder. 

• Fra data indsamlet i HBM4EU-regi kan der udledes en 
faldende tendens for PFOA- og PFOS-koncentrationer, 
mens dette ikke er tilfældet for andre PFAS'er.

BAGGRUND: HBM4EU

Det europæiske initiativ vedrørende bioovervågning af 

mennesker, HBM4EU, der løber fra 2017 til juni 2022, er en 
fælles indsats fra 28 lande, Det Europæiske Miljøagentur 
og Europa-Kommissionen og er medfinansieret under 
Horisont 2020. Hovedformålet med initiativet er at 
koordinere og fremme human biomonitering i Europa. 
HBM4EU har fremlagt en omfattende mængde forbedret 
dokumentation for den faktiske eksponering for kemikalier 
ved at måle enten selve stofferne, deres metabolitter eller 

markører for efterfølgende sundhedsmæssige virkninger 
i kropsvæsker eller -væv. Oplysninger om menneskers 
eksponering kan kædes sammen med data om kilder 
og epidemiologiske undersøgelser med henblik på at 
give input til forskning, forebyggelse og politik og på 
den måde afhjælpe videnshuller og fremme innovative 
tilgange. Du kan læse mere om selve projektet på 
HMB4EU's websted.

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

2    EFSA: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 



HBM4EU-RESULTATER

HBM4EU lagde grunden til en europæisk HBM-platform til 
overvågning af menneskers eksponering for prioriterede kemikalier 
(herunder PFAS'er) og relaterede sundhedsmæssige virkninger på en 
harmoniseret og kvalitetskontrolleret måde. Der blev gennemført et 
kvalitetssikrings-/kvalitetskontrolprogram med henblik på at oprette 
en europæisk database over kandidatlaboratorier, der er lige 
kvalificerede til at analysere biomarkører for eksponering.

Som led i HBM4EU-tilpassede undersøgelser blev biomarkører 
for eksponering for 12 PFAS'er målt hos teenagere (12-18 år). 
Hos omkring 14 % af de testede europæiske teenagere overstiger 
eksponeringsniveauet det interne serumniveau på 6,9 µg/l PFAS, 
hvilket svarer til EFSA's vejledende værdi for et tolerabelt ugentligt 
indtag på 4,4 ng/kg. Den maksimale overskridelse fra individuelle 
undersøgelser var 23,8 %. De højeste medianværdier er observeret 
i undersøgelser udført i Nord- og Vesteuropa.

Til yderligere støtte for aktuelle og fremtidige HBM-undersøgelser 
har HBM4EU udarbejdet en række offentligt tilgængelige 
grundmaterialer til brug for en harmoniseret tilgang med henblik 
på at undersøge planlægning og gennemførelse i Europa, som 
findes i HBM4EU's onlinebibliotek. Der er udviklet forskellige 
forskningsprotokoller for yderligere at analysere PFAS-dataene, herunder 
europæiske eksponeringsniveauer, eksponeringsfordelinger, 
geografiske sammenligninger, eksponeringsdeterminanter, 
eksponeringseffektsammenhænge (BMI og metabolisme, seksuel 
modning, astma og allergi) og biomarkører for eksponeringseffekter 

— analyse af de sundhedsmæssige virkninger (seksuel modning 
og metabolisme) (D10.10 Statistisk analyseplan for de 
samfinansierede undersøgelser i arbejdspakke 8). Der forventes 
offentliggjort flere resultater i løbet af 2022.

Der blev udarbejdet en oversigt over tilgængelige effektbiomarkører 
for PFAS'er og nye biomarkører, herunder kolesterol og adiponectin 
for metaboliske forstyrrelser, skjoldbruskkirtelhormoner 
for endokrine forstyrrelser, reproduktive hormoner og 
kisspeptin for infertilitet og seksuel modning samt immun- og 
inflammationsmarkører for astma. Relevante mekanistiske 
oplysninger og AOP-oplysninger ("adverse outcome pathway" )
vedrørende effekter på metabolisme, fødselsresultater og 
immunsystemet blev fremlagt for at dække videnshuller.  

Risikovurderingen af PFAS-blandinger kræver tre metoder til 
sammenligning, RPF-metoden (relative potensfaktorer), HI-metoden 
(risikoindeks) og metoden "numerisk værdi", som anvendes af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Risikovurderingen 
af blandinger går videre end til blot en vurdering af individuelle 
stoffer, som normalt anvendes og i højere grad afspejler 
menneskers faktiske eksponering. Alle tre tilgange bekræftede 
konklusionen i EFSA's nylige videnskabelige udtalelse, i følge hvilken 
der er en risiko ved nuværende eksponeringskoncentrationer.

EKSPONERINGS- OG SUNDHEDSVIRKNINGER

For befolkningen som helhed er den vigtigste eksponeringsvej 
for PFAS gennem fødevarer og indtagelse af forurenet 
drikkevand. I data indsamlet i HBM4EU-regi blev kost fundet 
at være en vigtig eksponeringsdeterminant for PFAS'er. 
Højere serumniveauer af PFNA og PFOS var forbundet med 
et større indtag af fisk og skaldyr (en stigning i serumniveauet 
på henholdsvis 20 % og 21 %) og et større indtag af æg (en 
stigning i serumniveauerne på henholdsvis 14 % og 11 %). 
Desuden var højere eksponering for PFOS forbundet med et 
større indtag af indmad (en stigning i eksponeringen på 14 %) 

og indtag af lokale fødevarer (en stigning i eksponeringen på 
40 %). For andre fødevarer (kød, fastfood, drikkevand, mælk) 
blev der ikke fundet nogen eller kun en lille sammenhæng med 
individuelle PFAS'er. Andre vigtige eksponeringsdeterminanter 
i data indsamlet i HBM4EU-regi blev tilskrevet en bestemt 
kohorte samt køn og uddannelse.

Figur 1 giver en oversigt over de vigtigste eksponeringskilder, 
eksponeringsveje og sundhedsmæssige virkninger, der er 
forbundet med eksponering for PFAS.
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Figur 1. Oversigt over kilder, veje og sundhedsmæssige virkninger, der er forbundet med PFAS'er
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Hvor fi ndes de?

PFAS kan fi ndes i forbrugsvarer som f.eks. fødevareemballage og køkkenudstyr, produkter 
til personlig pleje (f.eks. shampoo, tandtråd, neglelak og øjenmakeup), rengøringsmidler, 
betræk, læder og tæpper samt boligforbedringsprodukter som f.eks. maling, lak, 
smøremidler og fugemasse. 
PFAS kan også fi ndes i forurenet drikkevand (i nærheden af produktionsanlæg, 
aff aldsbehandlingsanlæg, øveanlæg for brandvæsen og militær samt luft havne) og 
fødevarer (fi sk, kød, frugt og frugtprodukter, æg, grøntsager og vegetabilske produkter på 
grund af forurenet jord).

Mulige 
eksponeringskilder

Hvordan kommer PFAS 
ind i kroppen?

Hvordan kan PFAS påvirke sundheden? Hvordan reducerer du din 
eksponering for PFAS?

EU har truff et foranstaltninger til at begrænse borgernes 
eksponering for PFAS. For eksempel er PFOS og salte og 
derivater heraf, PFOA og salte heraf samt PFOA-beslægtede 
forbindelser forbudt i henhold til forordningen om persistente 
organiske miljøgifte. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har 
fastsat en grænse for, hvor stor en mængde af fi re PFAS-stoff er 
det er sikkert at indtage gennem fødevarer på en uge. EU's 
REACH-begrænsninger omfatter også PFHxS i C9-C14-PFAS og 
vil være gældende i de kommende år for fl ere anvendelser. 
Desuden fastsætter drikkevandsdirektivet grænseværdier for 
PFAS i drikkevand. Senest har man i kemikaliestrategien med 
bæredygtighed for øje udarbejdet en række foranstaltninger 
til regulering af PFAS som gruppe, herunder udfasning af 
anvendelsen af PFAS i EU, medmindre anvendelsen er strengt 
nødvendig.

Yderligere oplysninger om PFAS fi ndes i afsnittet HBM4EU-
faktaark.

PFAS (per- og 
polyfl uoralkylstoff er) DET SKAL DU VIDE

Husstøv

Erhvervsbetinget 
eksponering (PFAS-
fremstilling, brandfolk, 
skivoks, forkromning osv.)

Forbrugsvarer til 
hjemmet

Produkter til 
personlig pleje

Modermælk

Forurenet 
drikkevand

Forurenede 
fødevarer

Fødevarer til privat 
brug

Hvis du bor i et område eller tæt på områder, som du ved 
er forurenet med PFAS:

Undgå at spise hjemmeavlet frugt og grønt fra 
disse områder. Bed de lokale myndigheder 
om at vurdere PFAS-niveauet i produkterne 
for at sikre dig, at de er fri for PFAS-stoff er

Undgå fastfood, der er pakket ind i 
fedtafvisende papir

Undgå fastfood, der emballeres i PFAS-
holdigt pap, f.eks. visse pizzabakker

Bed om PFAS-fri varianter, når du køber 
produkter, der kan indeholde PFAS. Du bør 
sikre dig, at produkterne er fri for alle PFAS-
stoff er (ikke kun PFOS og PFOA)

Tjek i onlineapplikationer, om et bestemt 
produkt indeholder PFAS
I stedet for slip let-gryder og -pander bør du 
vælge gryder og pander af keramik, rustfrit 
stål eller støbejern

Undgå at fi ske i eller spise fi sk fra disse 
områder

Dette projekt har fået støtte fra Den Europæiske Unions 
forsknings- og innovationsprogram Horisont 2020 i henhold til 
tilskudsaftale nr. 733032

Undgå at bruge vandtætningsspray på 
tøj og sko

Følg myndighedernes råd om brug af vand

Ved optagelse gennem huden

Ved indtagelse

Ved indånding

Indvirkning
på
forplantningsevnen

Sygdom i 
skjoldbruskkirtlen

Forhøjede 
kolesterolniveauer

Toksisk (giftig) 
indvirkning på 
immunsystemet

Nyre- og 
testikelkræft

Udviklingstoksicitet

Leverskade

INPUT TIL POLITISKE PROCESSER OG 
RELEVANTE POLITISKE FORANSTALTNINGER

HBM4EU-resultater har bidraget til høringer om kemikaliestrategien 
med bæredygtighed for øje og handlingsplanen for nulforurening 
samt til ECHA's og EFSA's høringer. Disse findes i HBM4EU-afsnittet 
"Science to Policy" (videnskab til politik).

Forskellige PFAS'er såsom PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, 
PFTeDA, PFTrDA, PFU(n)DA og PFHxS er på grund af deres PBT- 
eller vPvB3-egenskaber opført på listen over særligt problematiske 
stoffer (SVHC) i henhold til REACH-forordningen. Nogle PFAS'er 
har en harmoniseret EU-klassificering og -mærkning i henhold til 
CLP-forordningen, som toksiske for reproduktion og lever og som 
stoffer, der mistænkes for at være kræftfremkaldende. 

På grund af de store bekymringer med hensyn til den 
udbredte anvendelse af og forurening med PFAS er der i den 
europæiske kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje og 
i ledsagedokumentet om PFAS'er blevet foreslået en række 
foranstaltninger til at løse problemet med PFAS'er ved hjælp af en 

gruppetilgang, jf. lovgivningen om vand, bæredygtige produkter, fødevarer, 
industrielle emissioner og affald. Specifikke PFAS'er er reguleret af 
flere lovgivninger og aktiviteter på tværs af regler. Disse omfatter 
i) gennemførelse af internationale konventioner, foranstaltninger 
og aftaler og en bredere kemikalielovgivning, II) forbrugsvarer, III) 
erhvervsbetinget eksponering og iv) miljøet (f.eks. emissioner til luft 
og vand). Disse regler skal tilpasses og strammes.

I 2023 ventes der vedtaget en REACH-begrænsning, der skal 
begrænse risiciene for miljøet og menneskers sundhed ved 
fremstilling og anvendelse af alle per- og polyfluoralkylstoffer 
(PFAS'er) til alle anvendelser, bortset fra dem, der anses for 
væsentlige. 

3
3    PBT: persistent, bioakkumulerende, toksisk | vPvB: meget persistent, meget bioakkumulerende



POLICYSPØRGSMÅL

1 I hvilken grad er EU's befolkning i 
øjeblikket eksponeret for PFAS'er, 
og overstiger eksponeringen 
sundhedsbaserede vejledende værdier4 
(eksterne og interne vejledende værdier 
for human biomonitering) i givet fald?

I HBM4EU-tilpassede undersøgelser (2014-2021) er der målt 
baselineniveauer for interne PFAS-koncentrationer hos teenagere (12-18 
år). Der blev udtaget prøver på ni prøveudtagningssteder (Norge, 
Sverige, Slovakiet, Slovenien, Grækenland, Spanien, Tyskland, 
Frankrig, Belgien). 

Indikatoren udviklet under HBM4EU viser, at den aktuelle interne 
eksponering hos teenagere overstiger de vejledende værdier for 
summen af de fire PFAS'er. Indikatoren, der er baseret på interne 
eksponeringsdata fra europæiske teenagere, viser, at kombineret 
eksponering for PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS hos teenagere 
i EU overstiger EFSA's sundhedsbaserede vejledende værdi 
hos en brøkdel af deltagerne. Overskridelserne i de forskellige 
undersøgelser og på de forskellige steder varierer fra 1,34 % til 
23,78 % af deltagerne med en overskridelsesgrad (P95/6,9 μg/l) 
på 0,74-1,78. Undersøgelserne i Vest- og Nordeuropa havde det 
største antal teenagere med en eksponering, der oversteg den 
vejledende værdi.

Mediankoncentrationerne i de forskellige europæiske 
undersøgelser ligger inden for samme interval, f.eks. ligger P50-
værdierne for PFOA-intervallet fra 0,76 til 4,8 µg/l, PFNA-niveauer 
fra 0,28 til 0,86 µg/l og PFHxS fra 0,18 til 1,61 µg/l. PFOS er fortsat 
den dominerende kongener med P50-værdier på mellem 1,67 µg/l og 
8,06 µg/l. Disse niveauer understøtter dem, der blev rapporteret i 
EFSA's nylige udtalelse om de risici for menneskers sundhed, der er 
forbundet med tilstedeværelsen af perfluoralkylstoffer i fødevarer.

2 Er eksponeringen drevet af kost, 
forbrugereksponering, beskæftigelse 
eller miljøforurening?

Hvad angår eksponeringsdeterminanter i data indsamlet i HBM4EU-
regi, var – foruden kohorte, køn og uddannelse – kost en vigtig 
determinant for PFAS'er. Højere serumniveauer af PFNA og PFOS 
var forbundet med et større indtag af fisk og skaldyr (en stigning i 
serumniveauet på henholdsvis 20 % og 21 %) og et større indtag af 
æg (en stigning i serumniveauerne på henholdsvis 14 % og 11 %). 
Desuden var højere eksponering for PFOS forbundet med et større 
indtag af indmad (en stigning i eksponeringen på 14 %) og indtag af 
lokale fødevarer (en stigning i eksponeringen på 40 %). For andre 
fødevarer (kød, fastfood, drikkevand, mælk) blev der ikke fundet 
nogen eller kun en lille sammenhæng med individuelle PFAS'er. 

Med hensyn til erhvervsbetinget eksponering gennemføres 
der i øjeblikket en undersøgelse af PFAS-eksponering i 
kromatbelægningsanlæg. Der analyseres i alt 155 plasmaprøver af 
arbejdstagere fra fem undersøgelser. Resultaterne vil blive fremlagt 
inden juni 2022.

3 Hvilke områder og miljømedier i Europa 
er forurenet med PFAS'er?

PFAS'er ophobes i miljøet og har vist sig at forurene overflade-, 
grund- og drikkevand og ophobes desuden i planter. PFAS-
produktionsanlæg, øvelsesområder for brandvæsener, lufthavne, 
affaldsbortskaffelsesanlæg samt rensningsanlæg kan medføre 
forurening af miljøet, hvilket igen fører til, at mennesker, der bor 
i disse områder, eksponeres. Der er i øjeblikket flere hotspots i 
en række lande (herunder Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, 
Nederlandene, Belgien, Danmark og Østrig). Det kan 
antages, at der findes hot spots i de fleste europæiske lande. 
HBM4EU er i færd med at udarbejde en vejledning om, hvordan 
man håndterer human biomonitering, sundhedsrisikovurdering og 
risikokommunikation i hotspots (for PFAS'er).

4    For stoffer, der overskrider de sundhedsbaserede vejledende værdier, kan sundhedsmæssige virkninger ikke udelukkes.
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4 Kan der konstateres forskelle i PFAS-
profiler i forskellige befolkningsgrupper 
og perioder?

Der kan konstateres geografiske forskelle i intern eksponering 
i HBM4EU-tilpassede undersøgelser for PFOS, PFOA, PFNA, 
PFHxS og summen heraf. De højeste medianværdier er 
observeret i undersøgelser udført i Nord- og Vesteuropa.

For at undersøge forskelle i PFAS-profiler i forskellige 
tidsperioder er det nødvendigt at analysere 
tidstendensundersøgelser, hvilket i øjeblikket ikke er muligt på 
europæisk plan. Indtil videre foreligger der kun tidstendensdata 
for summen Σ(PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS) for Tyskland. Ved 
sammenligning af PFAS-niveauerne i plasmaprøver fra unge voksne 
fra den tyske miljøprøvebank  i perioden fra 2007 til 2019 kan 
der ses et klart fald. Mens den maksimale P95 (P50)-værdi for 
summen af de fire PFAS'er var 28,87 (13,82) µg/l i 2007, er den 
i 2019 kun 8,28 (4,59) µg/l. Data fra to mor-barn-undersøgelser i 
Wien/Østrig viste også et fald i P50-værdierne for summen af de 
fire PFAS'er fra 4,3 µg/l i 2010 til 2,2 µg/l i 2019.

Der foreligger også datasæt for individuelle PFAS'er i andre 
lande: Norge, Tyskland, Belgien, Spanien, Slovakiet, Danmark og 
Tjekkiet. 

5 Hvor store er PFAS-niveauerne og de 
dermed forbundne sundhedsmæssige 
virkninger hos sårbare 
befolkningsgrupper?

Analyser af epidemiologiske data fra kohorteundersøgelser 
udført i HBM4EU-konsortiet viser en sammenhæng mellem 
højere niveauer af mødres PFAS-niveauer og øget tilbøjelighed 
til infektioner hos børn op til fire år og hyppigheden af brug af 
antibiotika indtil ungdomsalderen. Der blev hos drenge konstateret 
en sammenhæng med dårligere kardiovaskulær risikoprofil baseret 
på højere kolesterol- og lipidprofil, højere blodsukker i fastende 
tilstand, BMI og blodtryk, større kropsvægt, højere BMI-score og 
taljemål i niårsalderen. En blanding af PFAS'er var forbundet med en 
stigning i triglycerid- og insulinniveauer og et fald i HDL-kolesterol  og 
med moderat interaktion af endogene hormoner. Desuden kan  
prænatal PFAS-eksponering være forbundet med reproduktive forstyrrelser 
såsom præeklampsi og graviditetsbetinget hypertension, forsinket 
pubertet og unormal menstruation/menstruationslængde, lavere 
fødselsvægt og -længde, ændring i svangerskabslængde, nedsat 
sædkvalitet. Én undersøgelse viste sammenhænge med den 
anogenitale afstand hos piger og en risiko for cerebral parese hos 
drenge.

6 Er der forskelle i EU-befolkningens 
eksponering for regulerede og 
ikkeregulerede PFAS'er? Har 
begrænsninger ført til en reduktion af 
eksponeringen?

Til dato er PFOS og PFOA stadig de stoffer, der forekommer i 
de højeste koncentrationer i blod i Europa, men andre PFAS-
forbindelser påvises også i mange prøver fra mennesker. 
Alternative PFAS-forbindelser har lavere eksponeringsniveauer 
end regulerede PFAS-forbindelser. Men på grund af en stor 
andel af ikke-påviste alternative PFAS-forbindelser og en stor 
forskel i absolutte værdier for kvantificeringsgrænsen (LOQ'er) 
på tværs af undersøgelser, er der behov for at sænke LOQ i 
den kemiske analyse. HBM-indikatorer viser HBM-niveauer for 
regulerede og endnu ikke regulerede PFAS'er.

I EFSA's udtalelse om PFOS og PFOA i fødevarer anføres det, 
at koncentrationerne i serum/plasma af PFOS, PFOA og i nogle 
undersøgelser PFHxS er faldet efter år 2000, mens koncentrationerne af 
PFNA, PFDA og PFUnDA er steget.
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7 Har begrænsningen af PFOS i henhold 
til POP-forordningen medført en lavere 
eksponeringsgrad?

Effektivitetsvurderingen i henhold til Stockholmkonventionen 
konkluderede, at PFOS-niveauerne ser ud til at være gradvist faldende. 
Data indsamlet i HBM4EU-regi viser også faldet i PFAS-niveauer 
i den observerede periode. 

8 Hvad er virkningen af en forestående 
ECHA-afgørelse fra 2016 om at begrænse 
fremstilling, markedsføring og 
anvendelse af PFOA i henhold til REACH?

Selv om der i nogle EU-lande er blevet beskrevet faldende 
tidstendenser for PFOA, viser HBM4EU-tilpassede undersøgelser 
stadig, at en brøkdel af de europæiske teenageres eksponering overstiger 
de vejledende værdier for PFOA, og at der påvises PFAS-substitutioner. 
Det er yderst vigtigt at undgå uhensigtsmæssige substitutioner.

VIDENSHULLER

Der foreligger data om sundhedsmæssige virkninger af 
forskellige PFAS'er for et forholdsvis lille antal PFAS'er, hvoraf 
især PFOS og PFOA er veldokumenterede. Der er behov 
for humanrelevante risiko- og HBM-data. Derudover er der et 
videnshul med hensyn til størstedelen af de 4 000 PFAS'er, 
der i øjeblikket anvendes, samt med hensyn til anvendelser, 
eksponeringsmønstre og toksicitet.

Der mangler data om human biomonitering for andre PFAS'er 
end dem, der er omhandlet i risikovurderingen (især dem, der 
anvendes/dannes i store mængder som følge af substitution 
af ældre PFAS'er). Der er behov for at måle det samlede indhold 
af organisk fluor hos mennesker for at vurdere omfanget af det 
hidtil ukendte eller endnu ikke vurderede bidrag fra PFAS'er 
hos mennesker. Desuden kan der anvendes ikke-målbaserede 
analysemetoder til at identificere nye relevante stoffer.

Til støtte for den videnskabsbaserede gruppering af PFAS'er 

er der behov for en bedre forståelse af de forskellige PFAS'ers 
virkemåder. Yderligere undersøgelse af PFAS' relative potenser 
med hensyn til risikovurdering af blandinger ville tilføre værdi. 

Der er også behov for en bedre koordinering af EU-reglerne på 
forskellige områder, f.eks. bestemmelser om fødevarer og 
drikkevand, samt bestemmelser om materiale i kontakt med 
fødevarer og miljøbestemmelser, med henblik på at styrke den 
overordnede risikostyring og undgå yderligere forurening med 
PFAS'er.

Human biomonitering i hotspots understreger det presserende 
behov for at udvikle foranstaltninger til begrænsning af PFAS'er 
på alle niveauer, herunder i menneskekroppen. Dette synes 
afgørende for at sikre beskyttelsen af sårbare grupper, navnlig 
gravide og ammende kvinder i hotspots.
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