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Sammanfattning 
Utvärderingen har genomförts i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, som ansvarat för de 
statistiska analyserna. Sedan 1996 har Livsmedelsverket regelbundet samlat in blodprover och 
modersmjölk från förstföderskor i Uppsala för analys av persistenta organiska miljöföroreningar, såsom 
polyklorerade bifenyler (PCBer), dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner (PCDD/F), DDT, 
hexaklorbensen (HCB), bromerade flamskyddsmedel (PBDE, HBCD) och poly- och perfluorerade 
alkylsubstanser (PFAS). Syftet är att följa upp om riskreducerande åtgärder mot kemikalierna har haft 
önskad effekt på befolkningens exponering och hur exponeringen för nya oreglerade kemikalier 
utvecklas. Rapporten redovisar de viktigaste slutsatserna som ett underlag för planering av framtida 
provtagnings- och analysstrategier. 

Trender av alla substanser utom PFAS har undersökts i modersmjölk. Kemikalierna har mätts i 
prover från förstföderskor 1996-2014 (N=302-471). Med nuvarande upplägg har det under en 10-årig 
period varit möjligt att med 80 % säkerhet upptäcka förändringar mellan 1,7 % och 5,6 % per år. En 
ökad variation av haltdata runt trendlinjen (CV) eller ett minskat antal prover gör det svårare att upptäcka 
trender. Justering av trenderna för störfaktorerna ålder, BMI före graviditet och viktsförändring under 
graviditet och efter förlossning minskar CV. Möjligheterna att upptäcka trender påverkas av hur ofta 
analyser sker och av antal prover per analysomgång. Vid en CV på 50 % skulle analyser av 6 enskilda 
prover per år räcka för att med 80 % säkerhet upptäcka en förändring på 5 % per år under en 12-
årsperiod. För att upptäcka en förändring på 1 % ökar antalet prover per år till 400. 

En övergång till analys av samlingsprover kan vara en kostnadseffektiv åtgärd om endast tidstrender 
ska studeras. Om ett samlingsprov per provtagningsår analyseras istället för enskilda prover, med 
samma studieupplägg som hittills, minskar den statistiska styrkan drastiskt jämfört med om enskilda 
prover analyseras. Att analysera 3 samlingsprover per provtagningsår är ett mer effektivt upplägg. Vid 
en CV 50 % och årlig analys krävs 2 enskilda prover per samlingsprov för att finna en förändring på 5 % 
under en 12-årsperiod (80 % säkerhet). Om analys sker vartannat år krävs 7 prover per samlingsprov. 

Om många prover i en tidsserie har halter under analysmetodernas bestämningsgräns (<LOQ), ger 
utbyte av halter <LOQ mot apparatvärden, som erhållits i analysen, en statistiskt mer rättvisande bild av 
trenden än om halten sätts till ett fixerat värde, till exempel LOQ/√2. 

Brytpunkter i trenderna upptäcktes för totalhalt av PCDD/F/PCB TEQ (år 2008), PCB 153 (2009) och 
HCB (2002) varefter minskningen av halter tycks ha bromsat in. För BDE-47 och -100 hittades 
brytpunkter 2004 varefter haltförändringen gick snabbare än innan. För BDE153 och HBCD ökade 
halterna fram till 2001-2002 och sjönk därefter. För PFAS, som undersöks i 3 samlingsprover av serum 
per provtagningsår, upptäcktes en brytpunkt för PFHxS (2009), PFOA (2002), PFNA (2007), PFDA 
(2004), PFUnDA (2011) , PFDoDA (2009) och PFTrDA (2011). Tidigare ökningar av halter tycks då 
avstannat eller vänts till sänkningar.  

Halten av PCDD/F/PCB TEQ i fett från modersmjölk ger en bra bild av halten i gravida kvinnors 
kroppsfett. USAs Naturvårdsverk har tagit fram en hälsobaserad referensdos som motsvarar en TEQ-
halt på cirka 5 pg/g kroppsfett. Med den observerade minskningen av TEQ (-6 % per år) 1996-2014 
beräknas 95 % av den undersökta populationen kvinnor ha halter under 5 pg TEQ/g fett 2024. Det 
kommer dock sannolikt att ta längre tid eftersom haltminskningen av TEQ tycks ha bromsats upp efter 
2008.  
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Statistisk utvärdering av tidstrendsstudier av kemikalier i 

modersmjölk och blodserum från förstföderskor i Uppsala 1996-

2014 (POPUP) 
 

Bakgrund 

Sedan 1996 har Livsmedelsverket regelbundet samlat in blodprover och modersmjölk från 

förstföderskor i Uppsala för analys av persistenta halogenerade organiska miljöföroreningar 

(POP), såsom polyklorerade bifenyler (PCBer), dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner, DDT, 

hexaklorbensen (HCB), bromerade flamskyddsmedel (PBDE, HBCD) och poly- och 

perfluorerade alkylsubstanser (PFAS). Syftet är att följa upp om vidtagna åtgärder för att 

minska befolkningens exponering för kemikalierna har haft önskad effekt. Dessutom används 

proverna för att undersöka om befolkningen exponeras för nyupptäckta kemikalier, och hur 

tidstrenden har sett ut från 1996 och framåt. Tidstrenderna studeras på olika sätt. För vissa 

kemikalier baseras trenderna på analyser av enskilda prover vartannat år eller vart fjärde år 

(ca 30 prover per år), medan andra kemikaliers trender har följts i samplingsprover. Syftet 

med denna rapport är att redovisa de viktigaste slutsatserna som kan dras av den statistiska 

utvärderingen av nuvarande upplägg av trendstudierna, som ett underlag för planering av 

fortsatt provtagnings- och analysverksamhet för de olika kemikalierna. Denna rapport 

diskuterar endast den statistiska utvärderingen av trendstudier. Provtagnings- och 

analysstrategier kan också bland annat påverkas av behov av provbankning, data för 

källspårning, data för riskvärdering, data för studier av samband mellan kemikalieexponering 

och hälsa, med mera. Dessa faktorer har inte vägts in i resultaten i denna rapport, men vid 

beslut om framtida upplägg av trendsstudier bör hänsyn tas till dessa faktorer. En total 

publikationslista som ger en bild av vad data hittills har utnyttjats till finns i Bilaga 2. 

 

 

Material och metoder 

Utvärderade tidsserier 

PCDD/F och dioxinlika PCB i modersmjölk 1996-2014 (enskilda prover) 

PCDD TEQ och PCDF TEQ (17 kongener) 

PCB TEQ (kongenerna CB 77, 126, 169, 105, 118, 156, 167) 

Total TEQ (summa PCDD/F och PCB TEQ) 

Icke dioxinlika PCB i modersmjölk 1996-2014 (enskilda prover) 

CB 28, CB 138, CB 153, CB 180 

Klorpesticider/metaboliter i modersmjölk 1996-2012 (enskilda prover) 

p,p´-DDE, p,p´-DDT, HCB, beta-HCH 

Bromerade flamskyddsmedel i modersmjölk 1996-2014 (enskilda prover) 

BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, HBCD 

Bromerade flamskyddsmedel i blodserum 1996-2014 (poolade prover) 

BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 209, HBCD  

Perfluorerade alkylsyror i serum 1996-2012 (poolade prover) 

PFBS, PFHxS, PFOS, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, 
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Tabell 1. Antal analyserade prover av modersmjölk 
År Substanser    

 PCDD, PCDF,  

 

CB 77, 126 

169 

CB 28, 105, 

118, 138,  

153, 156, 

167, 180 

p,p-DDE, p,p-DDT 

HCB, beta-HCH 

BDE 47, 99, 

100, 153, HBCD 

1996 15 19 26 26 19 

1997 38 43 68 68 57 

1998 30 29 88 88 63 

1999 15 15 21 21 19 

2000 14 18 18 18 18 

2001 9 10 10 10 10 

2002 14 22 25 25 24 

2003 1 5 5 5 5 

2004 15 27 32 32 29 

2005      

2006 30 30 30 30 30 

2007      

2008 30 31 31 31 31 

2009   29 29 29 

2010 30 30 30  30 

2011      

2012 30 30 30 30 30 

2013      

2014 30 30 30  30 

1996-2014 302 339 473 413 424 

 

 

Dataunderlag modersmjölk 

Enskilda prover av modersmjölk har analyserats under åren 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 och 2014 (Tabell 1). Haltdata har justerats 

för det enskilda provets fettinnehåll och redovisas som halt i mjölkfett. Data gällande 

mammornas hälsostatus, livsstil och kostvanor har samlats in för alla deltagare via 

frågeformulär. Förutom analys av trender med hjälp av enkel linjär regression så har trenderna 

med hjälp av multipel linjär regression justerats för faktorer som ”påverkar” halten av 

föreningarna i modersmjölk, det vill säga moderns ålder, BMI innan graviditeten, 

viktsuppgång under graviditeten och viktsnedgång efter förlossningen. Antal prover med 

halter mindre än LOQ visas i Tabell 2. För PBDE och HBCD rapporterades även haltdata 

under LOQ (efter blankavdrag) från och med 2009. 
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Tabell 2. Antal (N) analyserade prov, antal prov med haltdata <LOQ, samt antal prover med 

redovisade halter under LOQ. För dioxinlika substanser det procentuella bidraget till PCDD/F 

TEQ-halter eller PCB TEQ-halter. 
Substans N total N<LOQ N prover med 

uppmätt halt 

under LOQ 

% TEQ 

PCDD (7 st) 302 0-6  64 (PCDD/F) 

PCDF (5 st) 302 0-3  33 (PCDD/F) 

PCDF (5 st) 302 21-176  1 (PCDD/F) 

CB 77 339 138  0,02 (PCB) 

CB 126 339 0  77 (PCB) 

CB 169 339 54  12 (PCB) 

CB 105 471 104  0,8 (PCB) 

CB 118 471 0  5 (PCB) 

CB 156 471 2  2 (PCB) 

CB 167 471 81  0,7 (PCB) 

CB 28 471 33   

CB 138 471 0   

CB 153 471 0   

CB 180 471 0   

p,p-DDE 413 0   

p,p-DDT 413 4   

HCB 413 0   

Beta-HCH 413 0   

BDE 47 424 75 58  

BDE 99 424 179 110  

BDE 100 424 64 16  

BDE 153 424 6   

HBCD 325 152 9  

 

 

Tabell 3. Antal analyserade samlingsprover av blodserum (antal individuella prover i 

samplingsproverna). 
År Substanser  

 PBDE  

HBCD 

PFAS 

 

1996 3 (6-7)  

1997 3 (20-21) 3 (10) 

1998 3 (24-25) 3 (10) 

1999 3 (5-6)  

2000 3 (10) 3 (10) 

2001 1 (9)  

2002 3 (10-11) 3 (10) 

2004 3 (10-11) 3 (10) 

2006 3 (10) 3 (10) 

2007 3 (9-10) 3 (9-10) 

2008 3 (10) 3 (10) 

2009 3 (10) 3 (10) 

2010 3 (10) 3 (9) 

2011 3 (9-10) 3 (9-10) 

2012 3 (10) 3 (10) 

2013 3 (10) 3 (10) 

2014 3 (10) 3 (10) 
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Dataunderlag blodserum 

Samlingsprover av serum har analyserats för bromerade flamskyddsmedel under åren 1996-

2014, samt för perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) 1997-2014 (Tabell 3). Antal prover med 

halter mindre än LOQ visas i Tabell 4. För PBDE och HBCD rapporterades även haltdata 

under LOQ (efter blankavdrag) från och med 2009. 

 

 

Tabell 4. Antal (N) analyserade prov, antal prov med haltdata <LOQ, samt antal prover med 

redovisade halter under LOQ för samlingsprover för analys av bromerade flamskyddsmedel 

och PFAS 
Substans N total N<LOQ N prover med 

redovisade halter 

under LOQ 

BDE-47 48 45 45  

BDE-99 48 40 40 

BDE-100 48 36 36 

BDE-153 48 0 0 

BDE-209 48 0 0 

HBCD 48 37 37 

PFBS 42 9  

PFHxS 42 0  

PFOS 42 0  

PFOA 42 0  

PFNA 42 0  

PFDA 42 0  

PFUnDA 42 0  

PFDoDA 42 0  

PFTrDA 42 2  

 

 

Statistik 

Den statistiska utvärderingen har utförts av Anders Bignert, Naturhistoriska riksmuseet och 

detaljer om den statistiska analysen ges i Bilaga 1. Fokus har varit att studera spridningen av 

de kemiska analysresultaten för att kunna ta reda på den statistiska styrkan för att upptäcka 

förändring över tid. En stor spridning av resultaten kan kompenseras med ett större provantal 

om man vill upptäcka förändringar eller skillnader, men detta sker till priset av 

kostnadsökningar. Genom att justera resultaten m a p störfaktorer kan variationen minskas om 

störfaktorerna varierar i proven och om sambanden är tämligen starka. Med samlingsprov 

(poolning) kan en större (biologisk) provvariation, i förhållande till den kemiska 

analysosäkerheten, minskas trots färre kemiska analyser och möjligen ge en högre 

kostnadseffektivitet. Om materialet innehåller extrema värden kan användandet av robusta 

metoder (medianer, icke-parametriska statistiska analysmetoder) förbättra effektiviteten. 

Också olika behandlingar av värden under kvantifieringsgränsen kan inverka på den 

statistiska styrkan. Det har också undersökts om det finns icke-linjära trender i de tidsserier 

som följts.  
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Tabell 5. Nuvarande upplägg av trendstudier av POPar i modersmjölk. Minsta årliga 

procentuella förändring som går att upptäcka vid 10 års provtagning och 80 % power (log-

linjär regressionsanalys) (LDT) för ojusterade och justerade data. Antal år som det uppskattats 

ta att upptäcka en förändring på 1 eller 5 % anges också, liksom den observerade trenden 

under perioden 1996-2014 [4]. 
  Ojusterade    Justerade    

Mjölk N CV 

(%) 

LDT 

(%) 

Antal 

år 5% 

Antal 

år 1% 

CV 

(%) 

LDT 

(%) 

Antal 

år 5% 

Antal 

år 1% 

1996-2014 

(%) 

PCDD TEQ 302 38 2,7 7 20 28 2,0 6 16 -7,1 

PCDF TEQ 302 45 3,2 8 35 37 2,6 7 19 -3,9 

PCDD/F TEQ 302 39 2,8 7 20 30 2,2 6 17 -5,9 

CB-77 339 29 2,0 6 16 28 1,9 6 16  

CB-126 339 53 3,5 8 23 44 2,9 8 21  

CB-169 339 59 3,9 9 25 43 2,9 8 21  

CB-105 471 80 4,3 10 27 69 3,8 9 25  

CB-118 471 47 2,7 7 20 39 2,3 7 18  

CB-156 471 55 3,2 8 22 39 2,3 7 35  

CB-167 471 66 3,7 9 24 51 2,9 8 21  

PCB TEQ 339 49 3,3 8 S 38 2,6 7 S -6,2 

summaTEQ 302 41 2,8 7 20 30 2,1 6 17 -6,0 

           

CB-28 471 93 4,9 10 29 91 4,8 10 29 -3,5 

CB-138 471 45 2,6 7 19 35 2,1 6 17  

CB-153 471 48 2,8 7 20 35 2,1 6 17 -6,8 

CB-180 471 52 3,0 8 21 33 2,0 6 16  

DDE 413 61 3,4 8 23 52 3,0 8 21 -7,4 

DDT 413 68 3,8 9 24 63 3,5 9 23 -9,5 

HCB 413 29 1,7 6 15 25 1,5 5 14 -5,9 

ß-HCH 413 43 2,5 7 19 36 2,1 6 17 -11 

           

BDE-47 424 91 5,0 11 29 90 5,0 11 29 -9,4 

BDE-99 424 72 4,2 9 26 71 4,1 9 26 -12 

BDE-100 424 94 5,2 11 30 94 5,2 11 30 -5,3 

BDE-153 424 57 3,4 8 23 74 3,2 8 22 Ej sign 

HBCD 325 87 5,6 11 31 86 5,6 11 31 Ej sign 

Kovariater i den justerade trender: ålder, BMI innan graviditet, viktsförändring under graviditeten och 

viktsförändring efter förlossningen fram till provtagning. S = saknas. 
 

 

Resultat och diskussion 

Fråga 1 och 2 

-Med nuvarande upplägg vilka procentuella förändringar är möjliga att upptäcka? 

-Jämför ojusterad analys med justerad för trender med enskilda prover för PCB, 

dioxiner och PBDE i modersmjölk. 

 

I denna del utvärderas det nuvarande upplägget med analyser av tidstrender i modersmjölk. 

Individuella prover (ca. 30 st) analyseras för närvarande vartannat (PCDD/F/PCB/PBDE) 

eller vart fjärde år (klorpesticider/metaboliter). Den statistiska styrkan (power) för att kunna 

upptäcka tidstrender beror på spridningen av data kring regressionslinjen (CV) och antalet 

prov som tas. Normalt sett så brukar man sätta den önskade statistiska styrkan till 80 % vilket 

innebär att det är 80 % sannolikhet att hitta en statistiskt säkerställd trend vid p = 0,05. 
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De minsta procentuella förändringar (LDT) av halter av PCDD/F/PCB TEQ, 

klorpersticider/metaboliter och bromerade flamskyddsmedel som har gått att upptäcka i 

modersmjölk med nuvarande upplägg ligger mellan 1,7 % och 5,6 % per år under en 10-

årsperiod. Skillnaderna i LDT beror främst på antalet prover som analyserats samt CV för 

substansen i fråga. CV varierar kraftigt mellan de olika substanserna (29-93 %) (Tabell 5). 

Orsakerna till skillnaderna i spridning har inte undersökts, men erfarenhetsmässigt så blir 

spridningen lägre om livsmedel är den dominerande källan för exponering. Vid hög spridning 

kan det misstänkas att det finns ytterligare exponeringskällor förutom livsmedel, som i fallen 

CB-28, CB-105, BDE-47, BDE-99, BDE-100 och HBCD där exponering för substanserna i 

inomhusmiljön via damm kan misstänkas för vissa individer [1, 2]. 

Störfaktorer som är associerade till halterna av PCDD/F, PCB och klorpesticider/meta-

boliter påverkar CV runt regressionslinjen. Viktiga är mödrarnas ålder vid provtagning, BMI 

innan graviditet, viktsökning under graviditet, viktsnedgång under perioden förlossning till 

provtagning [3]. Om man justerar för dessa störfaktorer kan CV för dessa substanser sänkas 

och det krävs då färre antal år för att upptäcka en förändring på 1-5 % per år (Tabell 5). För 

undersökta bromerade flamskyddsmedel (PBDE och HBCD) hade störfaktorerna inte någon 

större betydelse för möjligheten att upptäcka trender (Tabell 5).  

Det krävs ungefär 3 gånger längre tid för att upptäcka en justerad förändring på 1 % per 

år (16-35 år) jämfört en förändring på 5 % per år (5-11 år). Med nuvarande upplägg så har det 

för alla substanser varit möjligt att upptäcka statistiskt signifikanta log-linjära trender under 

de 18 år som undersökts, utom för de bromerade flamskyddsmedlen BDE-153 och HBCD 

(Tabell 5). 

Om man har kravet att den statistiska styrkan ska vara 90 % istället för 80 % i det 

nuvarande upplägget så blir den procentuella förändringen som går att upptäcka under en 10-

års period (LDT) högre och det tar längre tid att upptäcka en 1-5 % ökning (Bilaga 1). 

Skillnaden är dock inte dramatisk. Med summa TEQ som exempel så ökar LDT från 2,1 % till 

3,2 % för den justerade trenden och det krävs 18 år för att upptäcka en förändring på 1 % 

istället för 17 år (Bilaga 1). 

 

 

Fråga 3 

-Hur påverkas möjligheterna att upptäcka trender av hur ofta man analyserar och av 

antal enskilda prover per undersökningsomgång? 

 

I denna analys har syntetiska mätvärden producerats med en känd spridning (30, 50 och 90 %) 

och lutning (1 och 5 % per år) under 12 års tid (Bilaga 1). Ett CV på 30 % motsvarar justerat 

CV för PCDD/F, 50 % motsvarar CV för många av PCB-föreningarna, och 90 % justerat för 

vissa PCBer och bromerade flamskyddsmedel. Förmågan att upptäcka en signifikant lutning 

(sann) har undersökts genom att simulera slumpmässing provtagning varje år, vartannat, vart 

tredje eller vart fjärde år. Antaget är att lika många prov tas varje år. 

 

I Figur 1 visas sannolikheten att upptäcka en förändring på 1 % per år under en 12-årsperiod 

för substanser med ett CV på 30 %. Om analys av prover sker varje år så behövs det analyser 
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av 60 enskilda prover för att upptäcka en sådan förändring med en sannolikhet på 80 %. Om 

analyser sker vartannat år ökar antalet prover till nästan 100 stycken (Fig. 1).  

 

 

 
Figur 1. Hur stor är sannolikheten (power) att upptäcka en trend på 1 % per år under en 12-

årsperiod för olika antal individuella prover i tidsserien om CV är 30 %? A) Provtagning varje 

år, B) vartannat år, C) provtagning vart tredje år, D) vart fjärde år. Antalet analyserade prover 

för att få 80 % statistisk styrka visas särskilt. 

 

 

Om kraven att upptäcka en förändring sänks till 5 % per år under en 12-årsperiod så 

krävs endast 2 analyser/år vid provtagning varje år, 5 analyser vid provtagning vartannat år, 7 

vart tredje år och 10 vart fjärde (Bilaga 1).  

När CV ökar från 30 % till 50 % så ökar antalet prover som krävs för att upptäcka en 

förändring på 1 % per år dramatiskt från cirka 60 prover till 400 prover per år i fallet när ett 2-

sidigt statistiskt test används (Fig. 2). Ett två-sidigt test används i fall när man inte har någon 

förhandskunskap om halternas förändring. Om ett ensidigt test används minskas antalet något 

till lite över 300 prover/år. Ett ensidigt test kan motiveras i fall där man har förhandskunskap 

om hur haltförändringen ser ut. Om man med 80 % säkerhet vill upptäcka en trend på 5 % per 

år under en 12-årsperiod krävs endast analys av 6 enskilda prover per år, vilket ökar till 23 

analyserade prover om det görs vartannat år och 90 prover per år om analyserna görs var 

tredje år (Bilaga 1).  

Vid 90 % CV sker en ytterligare ökning av antalet prover som behövs för att upptäcka 

en trend på 80 %-nivån. Vid analys varje år krävs individuella 14 prover för att upptäcka en 

förändring på 5 % per år, vartannat år 27 prover, vart tredje 54 prover och vart fjärde 70 

prover (Bilaga 1). 
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Figur 2. Hur stor är sannolikheten (power) att upptäcka en trend på 1 % per år under en 12-

årsperiod för olika antal individuella prover i tidsserien om CV är 50 %? A) Provtagning varje 

år 2-sidigt statistiskt test, B) varje år 1-sidigt statistiskt test. 

 

 

Fråga 4 

-Vad innebär en övergång till att analysera samlingsprover? 

 

Att övergå till att analysera samlingsprover skulle kunna vara en kostnadseffektiv åtgärd om 

det finns behov av att spara pengar. Man tappar dock fördelarna med att analysera 

individuella prover eftersom det med analyser av samlingsprover inte framgår om spridningen 

i halter förändras med tiden, om samband med störfaktorer förändras med tiden, samt att det 

inte går att relatera resultaten till eventuella hälsomässiga effekter i de fall det finns data 

gällande dessa effekter. Dessutom tappar man möjligheten att utnyttja data i studier av till 

exempel vilka källor som bidrar till observerad variation i halter. I denna rapport redovisas 

dock endast den statistiska utvärderingen av tidsserierna. De andra aspekterna bör utvärderas 

innan framtida beslut tas om förändringar av studieupplägg.  
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Tabell 6. Minsta årliga procentuella förändring (LDT) som går att upptäcka vid 10 års 

provtagning och 80 % statistisk styrka (log-linjär regressionsanalys) för justerade data från 

analys av individuella prover och för fallet om ett samlingsprov med samma antal individuella 

prover analyserats motsvarande år. Antal år som det uppskattats ta att upptäcka en förändring 

på 1 eller 5 % anges också, samt observerad förändring mellan 1996 och 2014. 
  Justerade enskilda prover Samlingsprover  

(1 per år) 

Observerad 

förändring 

Mjölk N LDT 

(%) 

Antal 

år 5% 

Antal år 

1% 

LDT 

(%) 

Antal 

år 5% 

Antal 

år 1% 

1996-2014 

(%) 

PCDD TEQ 302 2,0 6 16 6,6 12 32 -7,1 

PCDF TEQ 302 2,6 7 19 6,3 12 31 -3,9 

PCDD/F TEQ 302 2,2 6 17 8,7 14 38 -5,9 

CB-77 339 1,9 6 16 8,3 14 37  

CB-126 339 2,9 8 21 4,4 10 25  

CB-169 339 2,9 8 21 5,2 11 28  

CB-105 471 3,8 9 25 9,1 15 39  

CB-118 471 2,3 7 18 5,6 11 29  

CB-156 471 2,3 7 35 8,1 14 36  

CB-167 471 2,9 8 21 8,1 14 36  

PCB TEQ 339 2,6 7 S 5,0 S S -6,2 

summaTEQ 302 2,1 6 17 5,2 11 27 -6,0 

         

CB-28 471 4,8 10 29 20 23 64 -3,5 

CB-138 471 2,1 6 17 4,5 10 25  

CB-153 471 2,1 6 17 4,7 10 26 -6,8 

CB-180 471 2,0 6 16 4,9 10 26  

DDE 413 3,0 8 21 10 15 41 -7,4 

DDT 413 3,5 9 23 11 17 45 -9,5 

HCB 413 1,5 5 14 5,3 11 28 -5,9 

ß-HCH 413 2,1 6 17 4,3 10 24 -11 

         

BDE-47 424 5,0 11 29 11 16 44 -9,4 

BDE-99 424 4,1 9 26 16 20 54 -12 

BDE-100 424 5,2 11 30 12 17 46 -5,3 

BDE-153 424 3,2 8 22 8,3 14 37 Ej sign 

HBCD 325 5,6 11 31 15 19 52 Ej sign 

Kovariater i den justerade trender: ålder, BMI innan graviditet, viktsförändring under graviditeten och 

viktsförändring efter förlossningen fram till provtagning. S = saknas. 
 

 

I ett första steg undersöktes tidstrender som baseras på nuvarande upplägg men där ett 

samlingsprov per analysår analyserats istället för enskilda prover (Tabell 6). Ett sådant 

upplägg ger en försämring av den minsta förändringen som går att upptäcka under en 10-

årsperiod, jämfört med analys av enskilda prover (Tabell 6).. Det tar också längre tid att 

upptäcka en förändring på 1 och 5 % (Tabell 6). De förändringar i halter som observerats 

mellan 1996 och 2014 skulle i vissa fall inte ha gått att upptäcka statistiskt om ett 

samplingsprov per analysår analyserats istället för enskilda prover (Tabell 6). 

För att mer i detalj undersöka hur en övergång till analys av samlingsprover påverkar 

möjligheterna till att upptäcka förändringar gjordes modelleringsberäkningar med 

antagandena att CV och samband med störfaktorer inte förändras med tiden. Som exempel 

ges en trend där analyser sker av ett samlingsprov per analysår, med CV på 50 % runt 

regressionslinjen, och med antagandet om ett analysfel på 10 % (Fig. 3).  
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Figur 3. Hur stor är sannolikheten (power) att upptäcka en trend på 5 % per år under en 12-

årsperiod för samlingsprover med olika antal individuella prov i tidsserien om CV är 50 %? 

A) Ett samlingsprov varje år, B) vartannat år och C) vart tredje år. 

 

 

Om en 5 % förändring ska kunna upptäckas med 80 % säkerhet under en 12-årsperiod 

behövs 7 enskilda prover i ett samlingsprov per år, 23 enskilda prover i samlingsprovet 

vartannat år och 77 enskilda prover i samlingsprovet vart tredje år (Fig. 3). Om två 

samlingsprover analyseras per år krävs 3 individuella prover per samlingsprov, 10 per 

samlingsprov vartannat år, 18 per prov vart tredje år och 36 per prov vart fjärde år (Bilaga 1). 

Vid analys av tre samlingsprov per provtagningsår, krävs 2 prover per samlingsprov vid 

analys varje år, 7 prover per samlingsprov vid analys vartannat år och 10 prover per 

samlingsprov vid analys vart tredje år (Bilaga 1). 

Om syftet med undersökningen bara är att undersöka om halter förändras med tiden så 

visar resultaten att det kan vara kostnadseffektivt att gå över till att analysera 3 samlings-

prover varje år, med tillräckligt stort antal individuella prover per samlingsprov. Särskilt i fall 

där analyskostnaderna överstiger kostnaderna att samla in proverna.  
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Fråga 5 

-Vilket är det bästa sättet att hantera halter <LOQ eller <LOD? Apparatvärdens ”vara 

eller inte vara”? 

I tidsserierna av POP-koncentrationer i modersmjölk och serum är det särskilt i fallet 

bromerade flamskyddsmedel som hanteringen av <LOQ/LOD är problematisk, eftersom 

halterna i många fall nu sjunkit under analysmetodens rapporteringsgräns (Tabell 2 och 4). 

Sedan 2009 har halter som ligger under LOQ rapporterats (apparatvärden). I dessa fall har det 

uppmätta värdet för det kemiska blankprovet dragits bort från det uppmätta värdet i provet i 

fråga. I de fall som resultaten blev 0 eller negativt så sattes halten till den lägsta beräknade 

halten <LOQ i ett prov det året, eftersom värdet 0 inte går att logaritmera. I detta 

sammanhang är det viktigt att komma ihåg att värden <LOQ är mer osäkra än värden ≥LOQ, 

samt att osäkerheten ökar ju närmare 0 som värdet ligger. 

 

 A B 

  
Figur 4. Tidstrend av BDE-47 koncentrationer (ng/g fett) i samlingprover av serum (3 per år, 

N=5-25/prov). Halter <LOQ har satts A) till LOQ/√2 och B) istället för A) till uppmätt värde 

minus värdet på den kemiska blanken i den omgång som provet analyserades (apparatvärde). 
 

I följande exempel redovisas hur tidstrenden av BDE-47 i samlingsprover av serum 

tagna mellan 1996 och 2014 påverkas av om halter >LOQ byts ut mot LOQ/√2 eller mot 

apparatvärden (Fig. 4). För BDE-47 så observerades minskande halter med 3,1 % per år 

(p<0,002) om LOQ/√2 användes, medan minskningen gick dubbelt så snabbt om apparat-

värden användes (-6.7 %, p=0,038) (Fig. 4). I fallet där LOQ/√2 har använts är det främst 

fetthalten i proven som förklarar variationen i halter, men en viss variation beror också på att 

LOQ har varierat mellan olika analysomgångar (LOQ = 6,1-10,7 ng/g serum). I fallet där 

>LOQ bytts ut mot LOQ/√2 beror den observerade signifikanta sjunkande trenden med stor 

sannolikhet mest på slumpen eftersom alla samlingsprover utom 3 hade halter av BDE-47 

under LOQ. Den observerade trenden i fallet där apparatvärden använts ligger med stor 

sannolikhet närmare verkligheten även om apparatvärdena är mycket osäkrare än halter 

≥LOQ. 
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Fråga 6 

-Hur bör extremvärden hanteras när samlingsprover används i tidsserier? 

 

Vid poolning av enskilda prover i ett samlingsprov är det svårt att undvika inflytande av 

extrema värden i enstaka individuella prover. I POPUP-studien är det främst ett problem 

gällande bromerade flamskyddsmedel där vissa individer kan ha halter som ligger mer än 20-

fallt högre än medianen vid ett specifikt års provtagning. För till exempel PCB och PCDD/F 

så ligger de högsta uppmätta halterna för ett år ofta inte mer än cirka 3 gånger högre än 

medianen för det året. 

Om endast ett samlingsprov analyseras per år så minskar påverkan av ett extremvärde med 

ökat antal enskilda prover i samlingsprovet. Om till exempel 3 samlingsprov analyseras per år 

så finns möjligheten att använda årsmedianer i regressionsanalysen vilket i allmänhet minskar 

spridningen och inflytandet av extremvärden bland samlingsproverna (Bilaga 1). Då finns det 

också en möjlighet att utesluta enskilda datapunkter som har stor påverkan på resultatet av 

regressionsanalysen. Ett exempel är trenden av BDE 153 i samlingsprover av serum (3 per år) 

insamlade 1996-2014. Borttagande av ett samlingsprov med mycket hög halt i början av 

studieperioden resulterade i att en ökande trend mellan 1996 till 2014 kunde observeras, vilket 

överensstämmer med den trend som observerats i modersmjölk [5].  

 

 

 PCDD TEQ PCDF TEQ PCDD/F TEQ PCB TEQ Total TEQ 

   
Figur 5. Analys om det finns icke-linjära trender av dioxin-lika ämnen i modersmjölk. Lila 

linjer visar regressionslinjer från linjär regressionsanalys av log-normala haltdata. I de fall en 

signifikant brytpunkt för trenden har upptäckt finns det 2 lila linjer i figuren. Gröna linjer 

representerar en signifikant icke-linjär trend som anpassats med en ”smoother”. 
 

 
 

Fråga 7 

-Finns det icke-linjära trender i det material som för närvarande finns tillgängligt? 

 

Analyser av om det finns icke-linjära trender undersöktes med hjälp av två metoder. En metod 

letar efter om det finns brytpunkter i de log-linjära trenderna då två regressionslinjer med 

olika lutning bättre beskriver trenden än en enkel linje (Bilaga 1). Den andra metoden 

undersöker om en ”smoother” bättre förklarar trenden än en enkel regressionslinje (Bilaga 1). 
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Nedan beskrivs resultaten för analysen av om det finns brytpunkter i trenderna. Resultat av 

smoother-analysen beskrivs i Bilaga 1. 

För PCDD/F/PCB TEQ i modersmjölk observerades icke-linjära trender för PCDD/F 

TEQ, PCB TEQ och PCDD/F/PCB TEQ med en brytpunkt år 2008 (Fig. 5). Efter denna 

tidpunkt tycks förändringarna av halter gå långsammare. 

 

 
 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-153 HBCD 

 
Figur 6. Analys om det finns icke-linjära trender av bromerade flamskyddsmedel i 

modersmjölk. Lila linjer visar regressionslinjer från linjär regressionsanalys av log-normala 

halter. I de fall en signifikant brytpunkt för trenden har upptäckt finns det 2 lila linjer i 

figuren. Gröna linjer representerar en signifikant icke-linjär trend som anpassats med en 

”smoother”. 

 

 

Bland de klorerade pesticiderna/metaboliterna DDE, DDT, HCB och beta-HCH sågs en 

signifikant brytpunkt endast för HCB (år 2002) (Bilaga 1). Efter denna tidpunkt har 

minskningen av halter gått långsammare. 

För de flesta av de undersökta bromerade flamskyddsmedel upptäcktes brytpunkter. Tre 

olika mönster observerades (Fig. 6). För BDE 47 och 100 övergick relativt långsamma 

nedåtgående trender 2004 över till snabbare nedåtgående trender. Ingen brytpunkt 

observerades för BDE 99, medan en ökande trend av BDE 153 och HBCD byttes till en 

relativt snabb sänkning med en brytpunkt 2001-2002 (Fig. 6).  

För PFAS, som undersöks i 3 samlingsprover av serum per provtagningsår, upptäcktes 

en brytpunkt för PFHxS (2009), PFOA (2002), PFNA (2007), PFDA (2004), PFUnDA 

(2011), PFDoDA (2009) och PFTrDA (2011), där en tidigare ökning av halter avstannat eller 

i vissa fall vänts till en sänkning av halter (Fig. 7). 
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 PFBS PFHxS PFOS 

 
 PFOA PFNA PFDA 

 
 PFNA PFDoDA PFTrDA 

 
Figur 7. Analys om det finns icke-linjära trender av PFAS i serum. I de fall en signifikant 

brytpunkt för trenden har upptäckts finns det 2 blå linjer i figuren.. 



 

 

17 

Fråga 8 

-Hur länge behöver man hålla på innan den hälsobaserade referensdosen för dioxiner 

och dioxinlika PCBer underskrids av tillräckligt många med antagandet att trenden för 

dessa ämnen i modersmjölk 2996-2014 fortsätter oförändrat? 

 

Målet med denna analys var att ta reda på hur lång tid det tar för gravida kvinnors 

kroppsbelastning av total TEQ att nå nivåer som kan sägas vara säkra ur hälsomässig 

synvinkel för fostret mammorna bär på. Under 2002 publicerade EUs expertgrupp för 

riskvärdering av kemikalier i livsmedel (SCF) en rapport där ett tolerabelt dagligt intag (TDI) 

av dioxin-lika ämnen föreslogs [6]. Detta TDI (2 pg TEQ/kg kroppsvikt/dag) baserades på en 

modellering av honråttors intag av den mest giftiga dioxinen, TCDD, innan och under 

dräktigheten och de hälsoeffekter som denna exponering orsakade på råttornas avkomma 

(försämrad spermiekvalitet och sexuellt beteende hos hanlig avkomma). Efter denna 

riskvärdering har USAs Naturvårdsverk [7] gått igenom ny kunskap om TCDDs effekter på 

djur och människor. Denna genomgång resulterade i en hälsobaserad referensdos på 0,7 pg 

TEQ/kg/d, bland annat baserat på effekter på nyföddas nivåer av sköldkörtelhormoner efter att 

mammorna exponerats för TCDD vid dioxinolyckan i Seveso, Italien. Denna referensdos kan 

med en enkel toxikokinetisk beräkning omvandlas till den halt i gravidas kroppsfett som 

uppnås vid långsiktigt intag motsvarande referensdosnivån (5 pg TEQ/g kroppsfett). 

TEQ-halten i fett från modersmjölk ger en bra bild av TEQ-halten i gravida kvinnors 

kroppsfett, eftersom PCDD/F/PCB är fettlösliga och försvinner mycket långsamt ur kroppen. 

Baserat på den justerade tidstrend som observerats för total TEQ (-6 % per år)mellan 1996 

och 2014 beräknas 95 % av den undersökta populationen av gravida kvinnor att passera halten 

5 pg TEQ/g fett i modersmjölk vid tidpunkten 2024 (Fig. 9, Bilaga 1). Tidpunkten när 95 % 

av populationen passerat halten 2,5 pg TEQ/g fett uppskattades till 2036 (Bilaga 1, Fig 9). 

Förutsättningen för dessa beräkningar är att halterna fortsätter att sjunka i den takt som 

uppskattats för hela perioden 1996-2014. Analysen av icke-linjära trender antyder dock att 

minskningen av total TEQ-halterna i modersmjölk har avstannat efter 2008. Om detta resultat 

visar sig stämma i framtida uppföljningar så kommer det att ta mycket längre tid innan 

populationen av gravida kvinnor har nått kroppsbelastningar som kan sägas vara säkra ur 

hälsomässig synvinkel för fostren de bär på. 
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