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PFAS
I detta policydokument sammanfattas de hälsofarliga 
effekterna av perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) 
för människor, deras främsta exponeringsvägar för 
människor, och hur human biomonitorering av PFAS 
kan vara av stort värde vid framtagningen av EU-
politiska åtgärder. 

PFAS är en stor grupp antropogena kemiska ämnen 
med omfattande användning i många olika industri- och 
konsumenttillämpningar. PFAS bryts ned långsamt och 
tenderar att bioackumuleras i näringskedjor. Många 
PFAS har visat sig vara toxiska för människors hälsa.

HUVUDBUDSKAP

• I HBM4EU-anpassade studier1 (2014–2021) har 
baslinjenivåer av intern exponering tagits fram för 
12 PFAS för europeiska tonåringar (1957 prover; 
ålder: 12–18 år). 

• Hos 14,26 procent av de testade europeiska 
tonåringarna överskrids den interna serumnivån 
på 6,9 µg/l PFAS, Efsas2 riktvärde för ett tolerabelt 
veckointag på 4,4 ng/kg. Det högsta överskridandet 
som konstaterats i enskilda studier var 23,8 procent. 
De högsta medianvärdena ses i studier utförda i 
norra och västra Europa.

• PFAS-data från 17 HBM-studier kan redan 
konsulteras på nätet i den europeiska HBM-

resultattavlan. Den aktuella exponeringen 
överskrider Efsas riktvärden for PFAS i vissa delar 
av EU:s befolkning.

• PFAS-koncentrationerna är generellt högre 
hos män, där deltagare med högre utbildning 
tenderar att ha högre exponeringsnivåer. I vissa 
studier observerades högre nivåer av PFAS vid 
ökande ålder. 

• Från HBM4EU-datainsamlingar kan en minskande 
tendens för koncentrationer av PFOA och PFOS 
härledas, vilket inte är fallet för andra PFAS.

BAKGRUND HBM4EU

Det europeiska initiativet för human biomonitorering, 
HBM4EU, som löper från 2017 till juni 2022, är en 
gemensam insats av 28 länder, Europeiska miljöbyrån 
och Europeiska kommissionen, och samfinansieras enligt 
Horisont 2020. Initiativets huvudsyfte är att samordna och 
utveckla human biomonitorering i Europa. HBM4EU har 
lämnat in en stor mängd förbättrade bevis för den faktiska 
exponeringen för kemiska ämnen genom att antingen mäta 

ämnena själva, deras metaboliter eller markörer för 
kommande hälsoeffekter i kroppsvätskor eller vävnader. 
Information om mänsklig exponering kan kopplas till 
data om källor och epidemiologiska undersökningar för 
att underbygga forskning, förebyggande och politiska 
åtgärder för att ta itu med kunskapsluckor och främja 
innovativa strategier. Om du vill läsa mer om själva 
projektet, gå till HMB4EU webbplatsen.

1    De HBM4EU-anpassade studierna är en undersökning som syftar till att samla in HBM-prover och data på ett så harmoniserat sätt som möjligt från 
(nationella) studier, för att härleda aktuella interna exponeringsdata som är representativa för Europas befolkning/medborgare med geografisk 
spridning.

2    Efsa: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 



HBM4EU-RESULTAT

HBM4EU lade grunderna för en europeisk HBM-plattform 
för att övervaka mänsklig exponering för prioriterade 
kemikalier (inräknat PFAS) och förknippade hälsoeffekter 
på ett harmoniserat och kvalitetskontrollerat sätt. Ett 
program för kvalitetssäkring/kvalitetskontroll genomfördes för 
att upprätta en europeisk databas över kandidatlaboratorier 
som är lika kvalificerade för analys av exponeringsbiomarkörer.

Som del av de HBM4EU-anpassade studierna uppmättes 
biomarkörer för exponering för 12 PFAS hos tonåringar 
(12–18 år). Hos cirka 14 procent av de testade europeiska 
tonåringarna överskrids den interna serumnivån på 6,9 µg/l 
PFAS, vilket motsvarar Efsas riktvärde för tolerabelt veckointag 
på 4,4 ng/kg. Det högsta överskridandet från enskilda studier 
har varit 23,8 procent. De högsta medianvärdena ses i studier 
utförda i norra och västra Europa.

För att ytterligare stödja aktuella och framtida HBM-studier 
har HBM4EU tagit fram ett flertal olika allmänt tillgängliga 
grundläggande material för ett harmoniserat tillvägagångssätt, 
för att studera planering och utförande i Europa, som finns i 
HBM4EU-nätbiblioteket. Olika forskningsprotokoll har tagits 
fram för att närmare analysera PFAS-uppgifterna, inräknat 
europeiska exponeringsnivåer, exponeringsfördelningar, 
geografiska jämförelser, exponeringsdeterminanter, 
exponering-effektsamband (BMI och metabolism, könsmognad, 

astma och allergi), och exponering-effektbiomarkör – analys 
av hälsoeffektväg (könsmognad och metabolism) (D10.10 
Statistisk analysplan för de samfinansierade studierna av 
WP8). Fler resultat förväntas offentliggöras under 2022.

Ett register inrättades för tillgängliga effektbiomarkörer för 
PFAS och nya biomarkörer, bl.a. kolesterol och adiponektin 
för ämnesomsättningsstörningar, sköldkörtelhormoner 
för endokrina störningar, könshormoner och KISS-peptin 
för infertilitet och könsmognad, samt immunitets- och 
inflammationsmarkörer för astma. Relevant mekanistisk och 
AOP-information (”adverse outcome pathway”) information 
om effekter på metabolism, graviditetskomplikationer och 
immunsystemet lämnades in för att täcka kunskapsluckor.  

I riskbedömningen av blandningar av PFAS används tre 
tillvägagångssätt för jämförelser, tillvägagångssättet ”relativ 
potensfaktor" (RPF), tillvägagångssättet ”faroindex” (HI, 
Hazard Index) samt tillvägagångssättet ”numeriskt värde” som 
tillämpas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
(Efsa). Riskbedömningen av blandningar går bortom 
bedömningen av ett enstaka ämne, som vanligtvis tillämpas 
och i större grad återger människors faktiska exponering. 
Samtliga tre tillvägagångssätt bekräftade slutsatsen i Efsas 
aktuella vetenskapliga yttrande, enligt vilken de nuvarande 
exponeringskoncentrationerna innebär en risk.

EXPONERING OCH HÄLSOEFFEKTER

För den allmänna befolkningen sker den främsta exponeringen 
för PFAS genom födan och intaget av förorenat dricksvatten. 
Inom HBM4EU-datainsamlingarna befanns kosten vara en 
viktig exponeringsdeterminant för PFAS. Högre serumnivåer 
av PFNA och PFOS var förknippade med ett högre intag 
av fisk och skaldjur (ökning av serumnivåerna med 20 
respektive 21 procent) och ett högre intag av ägg (ökning av 
serumnivåerna med 14 respektive 11 procent). Dessutom 
förknippades en högre exponering för PFOS med ett 
högre intag av slaktbiprodukter (ökning av exponeringen 

med 14 procent) och intag av lokala livsmedel (ökning av 
exponeringen med 40 procent). För övriga livsmedel (kött, 
snabbmat, dricksvatten, mjölk) påträffades inga eller svaga 
samband med enskilda PFAS. Andra exponeringsdeterminanter 
i HBM4EU-datainsamlingarna var hänförande till en viss kohort 
samt kön och utbildning.

Figur 1 ger en översikt över de främsta källorna till exponering, 
exponeringsvägar och hälsoeffekter vid PFAS-exponering.
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Figur 1. Översikt över källor, spridningsvägar och hälsoeffekter förknippade med PFAS
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Var kan de fi nnas?
PFAS kan fi nnas i konsumentprodukter, såsom livsmedelsförpackningar 
och kokkärl, kroppsvårdsprodukter som schampo, tandtråd, nagellack och 
ögonmakeup, rengöringsprodukter, möbelstoppning och möbeltyger, läder 
och mattor samt hemrenoveringsprodukter såsom målarfärger, lacker, 
smörjmedel och tätningsmedel. 

PFAS kan även fi nnas i förorenat dricksvatten (nära 
tillverkningsanläggningar, avfallshanteringsanläggningar, 
brandbekämpnings- och militära utbildningsanläggningar samt fl ygplatser) 
eller i livsmedel (fi sk, kött, frukt och fruktprodukter, ägg, grönsaker och 
grönsaksprodukter på grund av förorenad mark).

Möjliga 
exponeringskällor

Hur kan PFAS 
komma in i kroppen?

Hur kan PFAS påverka hälsan? Hur kan du minska din 
exponering för PFAS?

EU har infört åtgärder för att minska människors exponering för PFAS. 
Exempelvis är PFOS, dess salter och derivat liksom PFOA, dess salter och 
PFOA-besläktade föreningar förbjudna enligt förordningen om långlivade 
organiska föroreningar (POP-förordningen). Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet har fastställt ett gränsvärde för den mängd av fyra PFAS 
i livsmedel som kan intas under en vecka utan risk. EU-begränsningar inom 
ramen för Reach har även antagits för PFHxS och C9-C14-PFAS och kommer 
att börja gälla under de kommande åren för fl era användningar. Dessutom 
anger dricksvattendirektivet gränsvärden för PFAS i dricksvatten. Den senaste 
utvecklingen är kemikaliestrategin för hållbarhet, med en rad åtgärder för att 
reglera PFAS som grupp, bland annat utfasning av användningen av PFAS i EU, 
förutom där det är absolut nödvändigt.

För mer information om PFAS, se avsnittet HBM4EU-faktablad.

PFAS DET HÄR BEHÖVER DU VETA

husdamm

yrkesmässig 
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Om du bor i eller nära områden med känd PFAS-
kontaminering:

Undvik att äta hemodlade frukter och 
grönsaker från dessa områden. Be de 
lokala myndigheterna bedöma PFAS-
halterna för att försäkra dig om att de är 
PFAS-fria.

Undvik snabbmat inslagen i 
fettbeständigt papper.
Undvik snabbmat som säljs i kartong 
som innehåller PFAS, såsom vissa 
pizzakartonger.

Fråga efter PFAS-fria produkter när du 
köper varor som kan innehålla PFAS. Se 
till att produkterna är fria från alla PFAS-
ämnen (inte bara PFOS och PFOA).
Kontrollera om en viss produkt 
innehåller PFAS eller inte med hjälp av 
appar.

I stället för kokkärl med beläggning som 
förhindrar vidhäftning, välj keramiska 
material, rostfritt stål eller gjutjärn.

Undvik att fi ska i och äta fi sk från dessa 
områden.

Detta projekt har fått fi nansiering från EU:s Horisont 2020-pro-
gram för forskning och innovation enligt bidragsavtal nr 733032

Undvik att använda 
impregneringssprejer på kläder och skor.

Följ myndigheternas råd om 
vattenanvändning.

genom hudabsorption

genom dryck och mat

genom inandning

eff ekter på 
fortplantning 
och fertilitet

sköldkörtelsjukdom

ökade 
kolesterolhalter

immuntoxicitet

njur- och 
testikelcancer

utvecklingstoxicitet

leverskada

UNDERLAG FÖR POLITISKA PROCESSER 
OCH RELEVANTA POLITISKA ÅTGÄRDER

HBM4EU-resultaten har bidragit till samråden för 
kemikaliestrategin för hållbarhet, handlingsplanen för 
nollförorening liksom till Echa- och Efsa-samråd. Dessa finns i 
HBM4EU-avsnittet om vetenskap till politik.

Olika PFAS, t.ex. PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, 
PFTrDA, PFU(n)DA och PFHxS, ingår i förteckningen över 
ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) 
enligt Reachförordningen, på grund av sina PBT- eller 
vPvB3-egenskaper. Vissa PFAS har en harmoniserad EU-
klassificering och -märkning enligt CLP-förordningen, 
som reproduktionstoxiska, levertoxiska eller misstänkta 
cancerframkallande ämnen. 

På grund av de allvarliga farhågorna om den utbredda 
användningen och kontamineringen med PFAS har en rad 
åtgärder för att ta itu med PFAS genom en gruppinriktat 
tillvägagångssätt, enligt lagstiftningen om vatten, hållbara 
produkter, livsmedel, industriutsläpp och avfall, föreslagits 
i den europeiska kemikaliestrategin för hållbarhet och i 
det åtföljande dokumentet om PFAS. Specifika PFAS regleras 
genom flera lagar och samstyrda aktiviteter. I dessa ingår i) 
genomförande av internationella konventioner, åtgärder och 
avtal, och bredare kemikalielagstiftning, ii) konsumentprodukter, 
iii) exponering i arbetet samt iv) miljön (t.ex. utsläpp till luften 
och vattnet). Dessa förordningar ska anpassas och skärpas.

En begränsning av riskerna för miljön och människors hälsa i 
enlighet med Reach till följd av tillverkning och användning av 
alla perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) för alla användningar, 
utöver dem som anses nödvändiga, förväntas under 2023. 
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POLITISKA FRÅGOR

1 Vilken exponering för PFAS utsätts EU:s 
befolkning för just nu, och överskrider 
denna de hälsobaserade riktvärdena4 
(externa och interna HBM-riktvärden),  
i tillämpliga fall?

HBM4EU-anpassade studier (2014–2021) har skapat 
baslinjenivåer av interna PFAS-koncentrationer för tonåringar 
(12–18 år). Prover insamlades på 9 provtagningsplatser (Norge, 
Sverige, Slovakien, Slovenien, Grekland, Spanien, Tyskland, Frankrike 
och Belgien). 

Den enligt HBM4EU framtagna indikatorn visar att tonåringars 
aktuella interna exponering överskrider riktvärdena för 
summan av de 4 PFAS. Indikatorn, som bygger på interna 
exponeringsdata från europeiska tonåringar, visar att den 
kombinerade exponeringen för PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS hos 
tonåringar i EU överskrider Efsas hälsobaserade riktvärde hos 
en bråkdel av de deltagande. Överskridandet i de olika studierna 
och på de olika platserna varierar från 1,34 procent upp till 
23,78 procent av deltagarna, och överskridandets omfattning 
(P95/6,9 μg/l) varierar mellan 0,74–1,78. De flesta tonåringar som 
överskred riktvärdet ingick i de studier som utfördes i norra och 
västra Europa.

Mediankoncentrationerna i de olika europeiska studierna har 
samma intervall, där t.ex. P50-värden för PFOA varierar mellan 
0,76 och 4,8 µg/l, PFNA-nivåerna mellan 0,28 och 0,86 µg/l och 
PfHxS mellan 0,18 och 1,61 µg/l. PFOS förblir den dominerande 
kongenen, där P50-värdena varierar mellan 1,67 µg/l och 8,06 µg/l. 
Dessa nivåer understöder de rapporterade nivåerna i det aktuella 
Efsa-yttrandet om riskerna för människors hälsa i samband med 
förekomst av perfluorerade alkylsubstanser i födan.

2 Drivs exponeringen av kost, 
konsumentexponering, arbete eller 
miljöföroreningar?

Vad gäller exponeringsdeterminanter i HBM4EU-datainsamlingarna 
var, utöver kohorten, kön och utbildning, kosten en viktig 
determinant för PFAS. Högre serumnivåer av PFNA och PFOS var 
förknippade med ett högre intag av fisk och skaldjur (ökning av 
serumnivåerna med 20 respektive 21 procent) och ett högre intag 
av ägg (ökning av serumnivåerna med 14 respektive 11 procent). 
Dessutom förknippades en högre exponering för PFOS med ett 
högre intag av slaktbiprodukter (ökning av exponeringen med 
14 procent) och intag av lokala livsmedel (ökning av exponeringen 
med 40 procent). För övriga livsmedel (kött, snabbmat, dricksvatten, 
mjölk) påträffades inga eller svaga samband med enskilda PFAS. 

Vad gäller exponering i arbetet utfördes en studie om PFAS-
exponering i anläggningar för kromplätering. Sammanlagt 155 
plasmaprover från arbetstagare analyserades från fem studier. 
Resultaten blir tillgängliga före juni 2022.

3 Vilka områden och miljömedier i Europa 
är förorenade med PFAS?

PFAS ansamlas i miljön och har setts förorena yt-, grund- och 
dricksvatten och ansamlas i växter. Produktionsanläggningar 
för PFAS, brandutbildningsområden, flygplatser och 
avfallsanläggningar liksom avloppsreningsverk kan leda till 
miljöföroreningar, som i sin tur leder till exponering av de 
bosatta personerna i dessa områden. För tillfället finns det 
flera kända områden med särskilt höga nivåer i olika länder (t.ex. 
Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Danmark 
och Österrike). Det kan antas att sådana områden med särskilt höga 
nivåer finns i de flesta europeiska länder. HBM4EU tar just nu 
fram ett vägledningsdokument om hur man hanterar human 
biomonitorering, hälsoriskbedömning och riskkommunikation i 
områden med särskilt höga (PFAS-) nivåer.

4    För ämnen som överskrider de hälsobaserade riktvärdena kan inte hälsoeffekter uteslutas.
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4 Kan skillnader i PFAS-profiler ses i olika 
befolkningsgrupper och tidsperioder?

Geografiska skillnader i intern exponering kan ses i de HBM4EU-
anpassade studierna för PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS och deras 
summa. De högsta medianvärdena ses i studier utförda i norra och 
västra Europa.

För att studera skillnader i PFAS-profiler i olika tidsperioder måste 
tidstrendstudier analyseras, vilket för tillfället inte förekommer 
på europeisk nivå. Tidstrenddata finns hittills bara för summan 
Σ(PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS) för Tyskland. Vid jämförelse av 
PFAS-nivåerna i plasmaprover från unga vuxna från den tyska 
miljöprovbanken under perioden 2007–2019 kan en tydlig 
nedgång ses. Medan det högsta P95(P50)-värdet för summan av 
de 4 PFAS var 28,87 (13,82) µg/l år 2007, är det 2019 bara 8,28 
(4,59) µg/l. Data från två moder-barnstudier i Wien/Österrike visade 
också på en nedgång i P50-värdena för summan av de 4 PFAS, från 
4,3 µg/l år 2010 till 2,2 µg/l år 2019.

Dataset finns även för enskilda PFAS i andra länder: Norge, 
Tyskland, Belgien, Spanien, Slovakien, Danmark och Tjeckien. 

5 Vilka är PFAS-nivåerna och 
hälsoeffekterna hos känsliga 
befolkningsgrupper?

Enligt analyser av epidemiologiska data från kohortstudier 
utförda inom HBM4EU-konsortiet förknippas högre PFAS-nivåer 
hos modern med en ökad benägenhet för infektioner hos barn 
upp till 4 år och användningsfrekvensen av antibiotika upp 
till ungdomsåren. Hos pojkar sågs ett samband med sämre 
kardiovaskulär riskprofil baserat på högre kolesterol- och 
lipidprofil, högre fastande blodsocker, BMI och blodtryck, högre 
kroppsvikt, BMI-poäng och ett större midjeomfång vid 9 års ålder. 
PFAS-blandningar förknippades med ökade triglycerid- och 
insulinnivåer och sänkt HDL-kolesterol och med en måttlig 
interaktion av endogena hormoner. Vidare kunde prenatal 
PFAS-exponering förknippas med reproduktionsstörningar 
såsom havandeskapsförgiftning och graviditetshypertoni, fördröjd 
första menstruation och onormal menstruation/längd, minskad 
födelsevikt och -längd samt förändrad gestationslängd, sänkt 
spermiekvalitet och spermieantal. En studie visade på samband 
med det anogenitala avståndet hos flickor och en risk för cerebral 
pares hos pojkar.

6 Finns det i EU:s befolkning några 
skillnader i exponeringen för reglerade 
och icke-reglerade PFAS? Har 
begränsningarna lett till en minskad 
exponering?

PFOS och PFOA är fortfarande de ämnen som uppträder i de 
högsta koncentrationerna i blod i Europa, men också andra PFAS-
föreningar upptäcks i många prover från människa. Alternativa 
PFAS-föreningar har lägre exponeringsnivåer än reglerade 
PFAS-föreningar. På grund av den stora andelen oupptäckta 
alternativa PFAS-föreningar och en stor skillnad i absoluta värden 
av den uppnådda bestämningsgränsen i studierna behöver 
dock bestämningsgränsen sänkas i den kemiska analysen. HBM-
indikatorer uppvisar HBM-nivåer för reglerade och inte ännu 
reglerade PFAS.

Enligt Efsas yttrande om PFOS och PFOA i livsmedel har 
koncentrationerna i serum/plasma av PFOS, PFOA och, i vissa 
studier, PFHxS minskat generellt efter år 2000, samtidigt som 
koncentrationerna av PFNA, PFDA och PFUnDA har ökat.
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7 Har begränsningen av PFOS enligt 
förordningen om långlivade organiska 
föroreningar (POP-förordningen) 
medfört att exponeringen minskat?

I effektivitetsbedömningen enligt Stockholmskonventionen 
drogs slutsatsen att nivåerna av PFOS gradvis verkar minska. 
Datainsamlingarna i HBM4EU visar även på en minskning av PFAS 
inom den observerade tidsperioden. 

8 Vilken inverkan kommer ett 
förestående Echa-beslut från 2016 
att ha när det gäller att begränsa 
tillverkningen, marknadsföringen och 
användningen av PFOA enligt Reach?

Även om minskande tidstrender för PFOA har beskrivits i vissa 
enskilda EU-länder, visar ändå de HBM4EU-anpassade studierna 
att en bråkdel av tonåringarna i Europa överskrider riktvärdena 
för PFOA och att alternativa ämnen för PFAS upptäcks. Det är av 
största vikt att undvika oönskade alternativa ämnen.

KUNSKAPSLUCKOR

Data om hälsokonsekvenserna av olika PFAS är tillgängliga för 
ett relativt litet antal PFAS, där i synnerhet PFOS och PFOA är 
väl utforskade. Det finns ett behov av människorelevanta 
farodata och HBM-data, och det finns även luckor för de 
flesta av de 4 000 PFAS som för närvarande används vad gäller 
användningar, exponeringsmönster och toxicitet.

Det finns en lucka i humana biomonitoreringsdata för PFAS 
utöver dem som tas upp i riskbedömningen (särskilt när 
det gäller dem som används/bildas i stora mängder till följd av 
ersättning av tidigare PFAS). Det är viktigt att mäta människors 
totala organiska fluorinnehåll för att bedöma storleken på det 
hittills okända eller ännu inte bedömningsbara bidraget av PFAS 
hos människor. Vidare kan icke-målinriktade analytiska metoder 
användas för att identifiera nya relevanta ämnen.

För att stödja den vetenskapliga grupperingen av PFAS krävs 
en bättre förståelse av verkningsmekanismerna för olika PFAS. 
Ytterligare studier av PFAS relativa potenser för riskbedömning av 
blandningar skulle ha ett mervärde. 

Det är även viktigt att bättre samordna EU:s förordningar på 
olika områden, t.ex. förordningar om livsmedel och dricksvatten, 
samt om material som kommer i kontakt med livsmedel, och 
om miljön, för att stärka övergripande riskhantering och undvika 
ytterligare föroreningar med PFAS.

Human biomonitorering vid särskilt höga nivåer lyfter fram det 
överhängande behovet av att ta fram åtgärder för PFAS-
minimering på alla nivåer, inräknat i människokroppen. Detta 
verkar avgörande för att säkerställa skyddet av känsliga grupper, 
särskilt gravida och ammande kvinnor vid särskilt höga nivåer.
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