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Sammanfattning
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS),
ibland kallade högfluorerade ämnen, är en bred
grupp av icke naturliga ämnen som har producerats och använts i en mängd olika produkter och
industriella processer under flera årtionden.
Ämnenas toxikologiska egenskaper, i kombination med att de är mycket svårnedbrytbara, vitt
utbredda i miljön, och ofta förekommer i en relativt biotillgänglig form, har föranlett en oro för
att negativa effekter kan uppstå både i miljön och
på människors hälsa. För att minska fortsatt
spridning av PFAS började delar av industrin att
fasa ut tillverkningen av vissa PFAS runt år
2000. Detta har följts av ytterligare åtgärder,
både genom frivilliga åtaganden och genom lagstiftning. För att klargöra effekterna av dessa åtgärder har EviEM utfört en systematisk utvärdering av tidstrender för perfluorerade alkylsyror
(PFAA) och deras förstadier (ämnen som kan
brytas ned och bilda PFAA) i miljön och hos
människor. Här sammanfattas resultaten av den
utvärderingen.
Individuella PFAS betecknas vanligen av en
akronym. De som ingår i den systematiska utvärderingen visas i Tabell 1.
I regioner där regleringar genom lagstiftning och
frivilliga utfasningar har implementerats minskar generellt koncentrationerna av PFOS, PFDS
och PFOA i människor, medan stigande koncentrationer av PFHxS nu har börjat att plana ut.
Snabba nedåtgående trender har också relativt

genomgående observerats för förstadier till PFOS
(MeFOSAA, EtFOSAA, FOSAA, FOSA) i
människor. Däremot indikerar en begränsad datamängd att koncentrationerna av PFOS och
PFOA i människor ökar i Kina där produktionen
av dessa ämnen har ökat sedan år 2000.
Koncentrationerna av perfluorerade karboxylsyror (PFCA) med längre kolkedjor (9-14 kolatomer) ökar i allmänhet eller visar statistiskt osäkra trender. De flesta tidsserier som visar statistiskt osäkra trender har dock låg statistisk styrka
och har därför svårt att påvisa en trend även om
den skulle finnas där.
För icke biologiska och biologiska miljöprover
finns inget tydligt mönster som visar nedåtgående trender. Resultaten är blandade för de flesta
substanserna, men majoriteten av dessa studier
är baserade på förhållandevis små dataset med
låg statistisk styrka vilket ger begränsad information om eventuella trender. Kunskapsbasen
för miljöprover är med andra ord relativt svag.
För PFCA med 9-14 kolatomer i biologiska miljöprover dominerar dock trender med ökande
koncentrationer.
Resultaten tyder på att minskande halter av
PFOS och dess förstadier samt PFOA hos
människor troligen beror på att vissa PFAS har
tagits bort från konsumentprodukter och livsmedelsförpackningar. Koncentrationerna av
PFCA med längre kolkedjor ökar i de flesta provtyper och i de flesta regioner, vilket troligen beror på ökad användning av alternativa PFAS.
Fortsatt miljöövervakning med väl utformade

Figur 1. Skiss av PFOS-molekyl (ej skalenlig). Illustration: Claes Bernes.
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studier är nödvändig för att utvärdera effekterna
av såväl påbörjade som fortsatta åtgärder för att
minska spridningen av PFAS. Eftersom många
PFAS är mycket svårnedbrytbara och relativt
lättlösliga i miljön kan det förväntas att en eventuell minskning av halterna sker långsamt, och
därför krävs det tidsserier med stor statistisk
styrka för att statistiskt säkerställda trender ska
kunna upptäckas. Det behövs även fler studier av
PFAS-trender hos människor i regioner där tillverkningen har fortsatt eller ökat. Den studie
från Kina som finns tillgänglig visar helt andra
resultat än studierna från Nordamerika och
Europa. Dessutom behövs fler studier från södra
halvklotet eftersom tidstrender därifrån näst intill är obefintliga.

er, poleringsmedel och andra produkter; samt industriellt i ytaktiva medel, emulgeringsmedel,
vätmedel, tillsatser och olika beläggningar.
Enkelt uttryckt består PFAS-molekylerna av kolkedjor där fluoratomer är bundna till kolatomerna (ett exempel visas i Figur 1). I perfluorerade
alkylämnen upptar fluoratomer alla positioner
där en väteatom normalt skulle ha varit bunden i
en alifatisk substans, förutom i positionen för
den funktionella gruppen. I polyfluorerade alkylämnen ersätts vissa men inte alla väteatomer
av fluoratomer. Båda dessa grupper samlas
ibland under benämningen högfluorerade ämnen.
Den systematiska utvärdering som sammanfattas här begränsas till två grupper av perfluorerade alkylsyror (PFAA) och ett av deras förstadier:

Per- och polyfluorerade
alkylsubstanser (PFAS)
PFAS har tillverkats och använts i produkter som
till exempel vatten- och smutsavvisande impregneringsmedel för kläder, läder, tyger och mattor;
oljebeständiga beläggningar för livsmedelsförpackningar; hydrauliska vätskor inom flygindustrin; brandbekämpningsmedel, färger, lim, vax-

1.
2.

perfluorerade alkylkarboxylsyror (PFCA)
perfluorerade alkansulfonsyror (PFSA)

Individuella substanser som ingår i den systematiska översikten visas i Tabell 1.

Tabell 1. PFAS som analyserats i den systematiska utvärderingen.
Grupp

Kedjelängd

Akronym

Namn

Kemisk formel

PFCA

C7

PFHpA

Perfluoroheptansyra

C6F13COOH

PFCA

C8

PFOA

Perfluoroktansyra

C7F15COOH

PFCA

C9

PFNA

Perfluorononansyra

C8F17COOH

PFCA

C10

PFDA

Perfluorodekansyra

C9F19COOH

PFCA

C11

PFUnDA

Perfluoroundekansyra

C10F21COOH

PFCA

C12

PFDoDA

Perfluorododekansyra

C11F23COOH

PFCA

C13

PFTrDA

Perfluorotridecansyra

C12F25COOH

PFCA

C14

PFTeDA

Perfluorotradekansyra

C13F27COOH

PFSA

C4

PFBS

Perfluorobutansulfonsyra

C4F9SO3H

PFSA

C6

PFHxS

Perfluorohexansulfonsyra

C6F13SO3H

PFSA

C8

PFOS

Perfluoroktansulfonsyra

C8F17SO3H

PFSA

C10

PFDS

Perfluorodekansulfonsyra

C10F21SO3H

Förstadie

C8

FOSA

Perfluoroktansulfonamid

C8H2F17NO2S

De PFAS-substanser som inkluderats består huvudsakligen av två typer av perflourerade alkylsysror
(PFAA), nämligen perflourerade alkylkarboxylsyror (PFCA) och perflourerade alkansulfonsyror (PFSA).
5
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Eftersom PFAS är en bred ämnesgrupp (med olika kedjelängd, molekylvikt, grad och mönster av
fluorering, förekomst av polära funktionella
grupper etc.) är det svårt att generalisera deras
produktionshistorik, egenskaper och framtida
uppträdande i miljön. Den extrema styrkan och
stabiliteten hos bindningen mellan kol och fluor
gör dock att PFAS är mycket svårnedbrytbara i
miljön.

Varför studera tidstrender för PFAS
i miljön?
År 2001 visades att PFAS förekommer i miljön
även i mycket avlägsna områden som Arktis, och
sedan dess har det konstaterats att de är spridda
över i stort sett hela världen. Detta är särskilt
olyckligt eftersom det också har visats att vissa
PFAS ackumuleras i organismer och dessutom
har giftiga egenskaper. Till exempel, även om
PFCA inte är akut giftiga enligt standardiserade
toxicitetstester, har studier visat att de kan ha
hormonförstörande egenskaper som kan påverka
fortplantningen hos organismer. Vissa PFAS kan
också orsaka leverskador. Bioackumulering och
toxicitet tenderar att öka med ökande längd på
kolkedjan, men kunskapen om deras framtida
uppträdande i miljön är relativt liten.

ammoniumsalt ammoniumperfluoroktanoat
(APFO), och C9-C14 PFCA har tagits upp på
Kandidatförteckningen över SVHC-ämnen för
godkännande enligt den europeiska kemikalieförordningen REACH. År 2006 antog EU ett
marknadsförings- och användningsdirektiv
(2006/122/EG) som förbjuder användningen av
PFOS i halvfabrikat (högsta innehåll av PFOS:
0,005 viktprocent) från och med sommaren
2008. Under 2009 listades PFOS och relaterade
substanser som härrör från perfluoroktansulfonylfluorid (POSF) i bilaga B (begränsning av produktion och användning) i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.
Å andra sidan har många alternativa fluorerade
substanser införts i industriprocesser och produkter, vilket har resulterat i nya källor till PFCA
och andra fluorerade ämnen. Till exempel har utsläppen av PFHxA sannolikt ökat på grund av
den ökande användningen av polymerer baserade på 6:2 FTOH (en fluorotelomeralkohol) i ytbehandlingsprodukter. Och även om vissa PFASämnen med långa kolkedjor fasats ut av industrin
och till viss del reglerats i Västeuropa, Nordamerika och Japan, har en fortsatt efterfrågan
Vad är en systematisk utvärdering?

Det kan inte uteslutas att PFAS kan orsaka negativa effekter på vare sig miljön eller på människors hälsa. Följaktligen har olika åtgärder vidtagits av både tillverkningsindustrin och lagstiftare för att minska spridningen, särskilt av perfluorerade alkylsyror med långa kolkedjor och deras förstadier. År 2000 meddelade 3M att de till
år 2002 skulle fasa ut produktionen av produkter
baserade på perfluorerade alkylkedjor med 6, 8
och 10 kolatomer (inklusive PFOA). Under 2006
ingicks en överenskommelse mellan åtta stora
tillverkare av PFCA, fluorpolymerer och fluorotelomerer samt USA:s Naturvårdsverk (EPA) om
att eliminera långkedjiga PFCA och deras förstadier, både i utsläpp och i produkter, senast 2015
(EPA 2010/15 Stewardship Program). PFOA, dess
6

I den här utvärderingen har vi använt en systematisk metodik för att sammanställa tillgänglig
kunskap om reducerad jordbearbetning. Systematiska utvärderingar bygger helt på befintliga
studier – i det avseendet skiljer de sig inte från
vanliga litteraturstudier av vetenskapliga frågor.
Skillnaden ligger i stället i arbetssättet. En systematisk utvärdering kännetecknas av minutiös
planering, ett metodiskt tillvägagångssätt och
en öppen och fullständig redovisning av alla
bedömningar som gjorts under arbetets gång.
Den här metodiken är utformad för att undvika
förutfattade och partiska slutsatser och att underlätta metaanalyser (kvantitativa slutledningar
byggda på data från flera olika studier).
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funnits och nya tillverkare (i stor utsträckning i
kontinentala Asien) har börjat producera dessa
substanser och deras förstadier istället. Det är
med andra ord inte helt klart vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft på halterna i miljön.
Syftet med den systematiska utvärderingen var
att undersöka huruvida koncentrationerna av
PFAS i miljön förändras väsentligt över tid, och
om förändringarna eller eventuella geografiska
skillnader kan relateras till genomförda utfasningar eller regleringar. Syftet var också att i så
stor utstäckning som möjligt samla in data för att
förstå varför till synes motstridiga tidstrender
har rapporterats.

Stor bredd i underlagsmaterialet
Genom litteratursökningarna, som beskrivs i en
tidigare publicerad utvärderingsplan, hittades
mer än 10 000 unika artiklar som potentiellt
kunde ge användbar information. I utvärderingsplanen definierades också ett antal relevanskriterier och kvalitetskriterier som sedan användes
för att avgöra vilka studier som slutligen skulle

inkluderas i utvärderingen. Den systematiska
översikten omfattade humanprover såväl som
miljöprover. Studier av människor med yrkesmässig exponering för PFAS eller populationer
utsatta för punktkällor såsom förorenat dricksvatten inkluderades dock inte eftersom vi ville
undersöka effekterna av de ovan beskrivna åtgärderna snarare än av lokala förhållanden.
Efter sållning av litteraturen inkluderades 92
artiklar i utvärderingen, och totalt användes 227
tidsserier eller dataset. Alla tidsserier kunde
dock inte behandlas som separata oberoende
studier. I en studie av isbjörnar till exempel,
analyserades PFAS i både njure och lever, och de
tidsserierna är inte oberoende av varandra.
Figur 2 visar, för 20 olika PFAS, det totala antalet tidsserier som identifierades. Samma figur
visar också antalet tidsserier som analyserades i
granskningen och antalet tidstrender som ursprungligen rapporterades av författarna till de
granskade artiklarna. Det vanligast analyserade
ämnet är PFOS, följt av PFOA. De flesta studierna genomfördes i Nordamerika och Europa följt

Figur 2. Totalt antal funna tidsserier (blå staplar), antal tidsserier som analyserades på nytt i den systematiska
utvärderingen (gula staplar), och antal tidstrender som rapporterades i originalartiklarna (röda staplar). Anledningen till att tidstrender inte rapporterades i artiklarna trots att tidsseriedata fanns var oftast att halterna underskred
kvantifikationsgränsen i för många prover.
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Figur 3. Geografisk fördelning av studierna. Varje studie kan omfatta flera olika PFAS.

8

av Arktis. Ett litet antal studier har genomförts i
östra Asien. Figur 3 visar hur tidstrenderna fördelar sig mellan olika geografiska områden.

Tidstrender varierar mellan
substans, provtyp och geografiskt område

Totalt inkluderades 84 tidsserier för studier av
människor, och för de allra flesta av dessa var
den studerade matrisen blodplasma eller serum.
Två tidsserier representerade koncentrationer i
blod, och för två tidsserier var matrisen mjölk
från ammande kvinnor (Figur 4). Nio tidsserier
avsåg matprover och 31 tidsserier hittades för
icke biologiska miljöprover inklusive luft, snö/is,
vatten och sediment. Konstgjorda matriser, bestående av olika konsumentprodukter och avloppsslam, utgjorde 16 tidsserier. Biologiska miljöprover var den största kategorin med 86 tidsserier och inkluderade däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler och ryggradslösa djur. Bland miljöprov i allmänhet var de flesta tidsserierna uppmätta från
kust- eller havsmiljöer där transport via havsströmmar kan vara en betydande källa till PFAS
(tabell 2). För icke biologiska miljöprover var däremot de flesta tidsserierna från inlandsmiljöer
eller höghöjdsmiljöer där den huvudsakliga källan till PFAS är atmosfärisk deposition.

Generellt sjunker halterna av PFOS, PFDS och
PFOA hos människor, och halterna av PFHxS
som tidigare steg har under senare år börjat plana ut. Snabbt sjunkande halter hos människor
har också relativt genomgående observerats för
flera förstadier till PFOS (MeFOSAA, EtFOSAA, FOSAA, FOSA). Tillgängligt underlag ger
därför stöd åt att utfasningen av PFOS med
fler substanser som initierades av 3M runt år
2000 resulterade i en betydande och någorlunda snabb (mätbar över 10 år) minskning av
exponeringen hos människor i Nordamerika
och Europa. Däremot indikerar en begränsad
datamängd att halterna av PFOS och PFOA
hos människor ökar i Kina där produktionen
av dessa ämnen fortsatte och har ökat efter
år 2000. Tidstrender för PFOS för människor
visas i Figur 5.
Koncentrationerna av C9-C14 PFCA (PFNA,
PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA)
hos människor ökar i allmänhet, och det finns
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För miljöprover (icke biologiska och biologiska)
finns inga tydliga mönster som tyder på minskande halter av PFAS. De flesta substanser visar
blandade resultat, men de flesta trenderna är
statistiskt mycket osäkra. Som exempel på detta
visas trender för PFOS i marina däggdjur i figur 7.
Det ska dock påpekas att de flesta av dessa osäkra
trender bygger på dataset med låg statistisk styrka
att detektera en trend, dvs. provtagningsfrekvensen och/eller studielängden har varit otillräcklig
för att statistiskt säkerställa även relativt stora
årliga förändringar. Det betyder att det inte är
osannolikt att sanna trender faktiskt finns även
om de inte kan påvisas med tillgängliga data. Med
tanke på att studierna skiljer sig för mycket för att
användas i en kvantitativ metaanalys är det därför
inte möjligt att dra några slutsatser utifrån de
statistiskt osäkra studierna.
Figur 4. Antal studier I olika kategorier av provtyper.
Med produkter avses tillverkade konsumentprodukter
samt slam från avloppsreningsverk. Varje studie kan
omfatta flera olika PFAS.

Läsinstruktion för figurerna 5-7
De liggande staplarna på vänster sida (a) visar
studieperioden för individuella studier, och fär-

inga tecken på någon sjunkande trend i någon
geografisk region. Tidstrender för PFNA hos
människor visas i Figur 6. Med undantag för
PFOA finns således inget stöd i tillgängliga data
för att det amerikanska EPA Stewardship-programmet, som inleddes 2006, hittills har resulterat i sjunkande halter hos människor. Det bör
emellertid noteras att programmet bestod av en
gradvis utfasning fram till 2015, medan endast
ett litet antal tidsserier omfattar tidpunkter efter
2010. Dessutom representerar företagen som är
bundna av villkoren i Stewardship-programmet
endast 69% av den globala kapaciteten för fluorpolymerproduktion, medan resten av kapaciteten främst finns i Asien hos företag som inte
ingår i programmet. Mer tid kommer troligen
att behövas för att påvisa nedåtgående halter av
C9-C14 PFCA hos människor. Nya regleringsåtgärder har också nyligen antagits, till exempel
i januari 2016 förbjöd United States Food and
Drug Administration C8-C18 polyfluoralkylfosfatestrar (PAP) i material som kommer i kontakt
med livsmedel.

gen anger riktningen för den beräknade trenden.
Studier ovanför den tjocka horisontella linjen
analyserades med avseende på brytpunkter. De
andra studierna hade färre än sju tidpunkter och
för dem gjordes inga sådana analyser. Styrkan
för ej säkerställda trender avser sannolikheten
att upptäcka en årlig förändring på 10 %. Detta
innebär att tidsperioder utan färg ger lite information på grund av otillräcklig provtagningsfrekvens och/eller studielängd. Diagrammet till
höger (b) visar storleken på de beräknade årliga
förändringarna. Om en brytpunkt förekommer
visas den årliga förändringen för perioden före
respektive efter ändringspunkten, men där
trenden är ”ej säkerställd” på båda sidor visas
storleken för hela perioden. Ej säkerställda trender på båda sidor av en brytpunkt indikerar en
stegvis förändring. Punkter framför namnen på
dataseten indikerar att en tidstrendsanalys även
utfördes i den ursprungliga studien. Asterisker
indikerar låg risk för bias i studien, andra studier
hade en medelstor risk för bias. Referens (se
fullständig rapport) inom hakparentes.

9
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Figur 5. Beräknade tidstrender för PFOS i människor och livsmedel. Se textruta på sida 5 för ytterligare förklaringar.
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Ett litet antal studier av ytvatten i kustområden
nära urbaniserade områden har visat minskande
koncentrationer av PFOS och PFOA, men det är
inte känt om trenderna är likartade i mer avlägsna områden. Det finns dock indikationer på att
nivåerna av FOSE och FOSA (förstadier till både
PFSA och PFCA) i atmosfären i avlägsna områden
minskade mellan 2006 och 2012, medan nivåerna
av FTOH (förstadium till PFCA) däremot ökade
i atmosfären i avlägsna områden. I likhet med
humanprover ökar överlag halterna av C9-C14
PFCA i biologiska miljöprover. De flesta studierna
av sedimentkärnor visar ökande halter av de flesta
PFAS. Det bör dock noteras att antalet prover som
representerar tidpunkter efter 2000 är relativt
litet i många sedimentkärnor, och sådana studier
har dålig förmåga att påvisa förändringar under
senare år.
Det finns flera anledningar till att uppmätta
tidstrender för en viss PFAS kan skilja sig mellan
olika platser eller mellan olika provtyper, eller till
och med inom samma område och typ av prov. En
viktig faktor är studiens tidsperiod i förhållande
till interventionerna. En studie med data från
några få år direkt efter interventionen kommer
sannolikt att visa en mindre eller osäkrare effekt
än en studie som täcker en längre studieperiod
efter interventionen. Även om interventionerna är
avsedda att ha en global inverkan kan utfallet av
olika skäl variera avsevärt beroende på platsen för
studierna. Eftersom interventionerna ännu inte
har genomförts globalt är det rimligt att anta att
effekten kan vara mindre i regioner nära aktuella
källor än i regioner nära tidigare källor där interventionerna har genomförts. Förorenade områden
kan också vara en betydande faktor. I områden
där interventioner har genomförts kan förorenade områden fortfarande finnas närvarande och
läcka ut de utfasade substanserna till omgivande
miljöer. I mer avlägsna regioner, som Arktis, kan
resultatet bero på det övervägande transportsättet.
I terrestra eller högt belägna områden där källan
för PFAS domineras av långväga atmosfärisk
transport av flyktiga förstadier kan tillförseln

sjunka snabbare jämfört med kustområden där
PFAS-källan domineras av direkt transport i vattenmiljö. Det uppmätta resultatet kan också bero
på provtyp. Till exempel kan olika arter ackumulera eller utsöndra PFAS på olika sätt och med olika
hastigheter, vilket kan resultera i olika fördubblingstider eller halveringstider i kroppen.

Konsekvenser för politik och
förvaltning
Variationerna i resultaten mellan olika platser
och provtyper gör det svårt att extrapolera resultaten till andra platser och provtyper än just de
som har studerats. Trots detta kan några ganska
tydliga mönster urskiljas. De i stort sett genomgående sjunkande halterna av PFOS och PFOA
hos människor i regioner där åtgärder vidtagits
står i kontrast till uppmätta trender i miljön, och
hos människor i Kina där produktionen av PFAS
har fortsatt utan åtgärder. Sammantaget tyder
tillgängliga data på att de nedåtgående trenderna hos människor kan härledas till minskad
exponering via konsumentprodukter och matförpackningar som innehåller PFOS, förstadier
till PFOS samt PFOA. Detta tyder på att utfasningar och regleringar har haft en positiv effekt
på människor i regioner där sådana åtgärder har
vidtagits.
Å andra sidan, trots att 15 år gått sedan åtgärder
mot spridning av PFOS och PFOA började vidtas
har ingen tydlig inverkan på halterna i miljön
kunnat ses. Dessutom finns det inget som pekar
på att implementerade utfasningar och regleringar av PFCA med längre kolkedjor har resulterat i sjunkande halter vare sig i människor
eller i miljön. Att ingen effekt ännu syns för
PFCA med längre kolkedjor kan dels bero på att
åtgärder mot spridning av dessa vidtogs senare
än för PFOS och PFOA, men också på en ökad
användning av alternativa PFAS.
På grund av den långsamma nedbrytningen
av PFAS i miljön kommer ekosystemen att
11
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Figur 6. Beräknade tidstrender för PFNA i människor och livsmedel. Se textruta på sida 9 för ytterligare förklaringar.
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Figur 7. Beräknade tidstrender för PFOS i däggdjur från hav och kust. Se textruta på sida 9 för ytterligare förklaringar.

13

SR5 | Tidstrender för perfluorerade alkylsyror i människa och miljö

exponeras för sådana substanser under lång
tid framöver. Det i sin tur kommer att leda till
fortsatt långväga transport runt världen, och för
att uppnå ett snabbare gensvar i miljön behöver
utfasningar och regleringar troligen implementeras globalt.

studier har gjorts på terrestra arter i inlandet.
Det var därför inte möjligt att utvärdera betydelsen av atmosfärisk deposition kontra transport
i floder och havsströmmar. Långväga atmosfärstransport av PFCA med långa kolkedjor eller
förstadier som bryts ned till dessa kan dock inte
uteslutas, utan behöver undersökas närmare.
Den systematiska utvärderingen visade också att Långsiktig övervakning av PFAS i icke biologiska
det i många studier ofta finns stora variationer i medier, särskilt luft, behövs och kommer sannouppmätta halter mellan olika år. Detta är alltid
likt att bidra till en bättre förståelse av de källor
ett problem med studier av vilda djur eftersom
som leder till ökande halter av C9-C14 PFCA i
det finns många faktorer som kan påverka
människor och miljö. Analys av flera PFAS (dvs.
halterna, och om förändringar dessutom sker
flera PFAS-klasser, homologer inom en klass och
långsamt kan det vara svårt att påvisa trender.
deras strukturella isomerer) i samma provuppStudier som inte visar statistiskt säkerställda
sättningar kan också bidra till viktig information
trender för närvarande kan dock eventuellt göra om olika källor.
det om de får fortsätta och utformas korrekt.

Konsekvenser för fortsatt forskning

Så gjordes utvärderingen

EviEM:s systematiska utvärderingar följer de
Provtagningsstrategin i många studier har resul- riktlinjer som utformats av Collaboration for Enterat i låg statistisk styrka att påvisa tidstrender. vironmental Evidence (CEE). Under planeringDet finns ett behov av fler väl utformade studier en av den systematiska utvärderingen erbjöds
av tidstrender med provtagningar anpassade för intressenter från myndigheter, organisationer
PFAS-analys, väl studerade matriser/arter, långa och företag att diskutera utvärderingens omfattning och inriktning. Den slutliga utformningen
perioder både före och efter interventionspunkbeskrevs i en utvärderingsplan som publicerades
ter, tillräckligt många tidpunkter, goda anai den vetenskapliga tidskriften Environmental
lysmetoder samt korrekt statistisk behandling
Evidence i januari 2015 (finns även på EviEM:s
av data. Den systematiska utvärderingen visar
hemsida).
direkt på värdet av arkiverade prover. Fortsatt
stöd för systematisk arkivering och lagring av
både humanprover och miljöprover uppmuntras. Vi sökte efter studier i sju olika vetenskapliga
litteraturdatabaser. Vi letade också efter andra
Fler studier av tidstrender är nödvändiga för vis- rapporter (så kallad grålitteratur) på relevanta
organisationers hemsidor och på internet i övrigt
sa PFAS, särskilt de många alternativa substanmed hjälp av Google. Förutom sökningar med
serna till PFCA och PFSA med långa kolkedjor
engelska sökord genomfördes sökningar med
och deras förstadier. På grund av en allmän
svenska, norska, franska och tyska sökord. Vid
brist på data från Asien, och indikationerna på
sökningarna med Google och på webbsidorna
regionala skillnader mellan Asien och resten av
världen, finns det ett behov av många fler trend- granskades de första hundra träffarna.
studier i Asien både hos människor och miljöprover. En annan tydlig kunskapslucka är bristen Vi hittade mer än 10 000 artiklar som kunde
på tidsseriedata från södra halvklotet.
innehålla användbara data (figur 8). Baserat på
De flesta studierna av miljöprover var utförda i
titlar och sammanfattningar kunde de flesta
havs- eller kustområden medan endast ett fåtal
av dem uteslutas för att de saknade relevanta
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Figur 8. Sökningar i
sju litteraturdatabaser
gav 10 170 unika träffar.
Fyra av artiklarna som
inkluderades efter
granskning av titel och
abstract kunde inte
anskaffas och läsas i
hel text. Fem artiklar
som exkluderades under
kvalitetsgranskningen
innehöll samma data
som hade publicerats i
andra artiklar.

resultat, men 590 artiklar och rapporter lästes i
sin helhet. Av dessa sorterade vi fram 212 artiklar och rapporter som innehöll data som kunde
bidra till att besvara vår fråga, och de genomgick
även en kvalitetsgranskning. Det innebär att de
utvärderades mot en uppsättning av på förhand
definierade kvalitetskriterier beträffande 1)
urval av prover, 2) datering av prover, 3) förvaring och hantering av prover, 4) analysmetoder
och 5) studiens utformning. Slutligen kvarstod
92 artiklar som ansågs vara av tillräckligt hög
kvalitet.
Från de 92 inkluderade artiklarna sammanställde vi alla rapporterade tidstrender, men vi
syntetiserade även tidstrender baserade på egna
analyser av rådata som var publicerade. Den
huvudsakliga anledningen till att vi analyserade
rådata var att författarna till originalstudierna hade använt många olika metoder för sina
statistiska analyser av data. Vi bedömde det
nödvändigt att använda samma objektiva metod
på så många dataset som möjligt för att göra
studierna mer jämförbara med varandra. Vi
ville även använda en konsekvent och objektiv
beräkningsmetod för att identifiera brytpunkter
i tidsserierna. För att beräkna tidstrender antog
vi en log-linjär regressionsmodell.

Denna systematiska översikt initierades och
finansierades av Mistras råd för evidensbaserad
miljövård (EviEM). Översikten utfördes av en
särskilt tillsatt forskargrupp med Cynthia De
Wit som ordförande, professor vid Institutionen
för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES),
Stockholms universitet. Projektet leddes av
Magnus Land, EviEM.

Hela rapporten fritt tillgänglig
Den fullständiga rapporten om utvärderingen
har publicerats i tidskriften Environmental
Evidence (www.environmentalevidencejournal.
org). Rapporten finns tillgänglig på EviEM:s
webbplats (www.eviem.se).
EviEM
Mistras råd för evidensbaserad miljövård
(EviEM) arbetar för att den svenska miljövården
ska stå på bästa möjliga vetenskapliga grund.
Genom systematiska utvärderingar av relevant
forskning strävar vi efter att förbättra underlaget
för beslut om miljövård och miljöpolitik. EviEM
finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning (Mistra) och är placerat vid Stockholm
Environment Institute. Verksamheten är ekonomiskt och politiskt oberoende.
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EviEM Sammanfattning
Tillverkning och användning av några potentiellt skadliga per- och
polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) har reglerats eller frivilligt avvecklats
i en del länder, men eftersom dessa ämnen fortfarande tillverkas på andra
håll, är extremt långlivade i miljön och kan transporteras över långa avstånd
är det inte uppenbart vilken effekt åtgärderna har haft på koncentrationer
i människa och miljö. I en systematisk utvärdering som sammanfattas här
har Mistra EviEM bedömt kunskapsunderlaget gällande tidstrender för
utvalda perfluorerade aklkylsyror (PFAA) i ett globalt perspektiv.

www.eviem.se
EviEM genomför systematiska utvärderingar av miljöfrågor som av
myndigheter och andra intressenter har bedömts vara väsentliga.
Utvärderingarna ger en överblick över kunskapsläget och förbättrar
underlaget för beslut inom den svenska miljövården.
Mistra EviEM
Stockholm Environment Institute
Box 24218, 104 51 Stockholm
Besök: Linnégatan 87D, 115 23 Stockholm
E-post: info@eviem.se
Twitter: @MistraEviEM
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