HVAD ER FREIA PROJEKTET?
FREIA projektet er et EU-støttet projekt dedikeret til at forbedre metoder til at identificere
HORMONFORSTYRRENDE STOFFER, der skader kvinders fertilitet.
FREIA projektet vil:

1
...opnå ny viden om
hormonforstyrrende stoffers påvirkning
af kvinders sundhed.
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...forbedre metoder til at teste
stoffer for skadevirkning på
kvinders fertilitet og støtte op om
bedre kemikalielovgivning.

3

...fremme en bæredygtig udvikling
i et sundere samfund for at sikre
kvinders sundhed.

HVORFOR BEKYMRE SIG OM
HORMONFORSTYRRENDE STOFFER?

HORMONFORSTYRRENDE
STOFFER I HVERDAGEN

Hormonforstyrrende stoffer findes i mange
hverdagsprodukter. Hormonforstyrrende
stoffer kan påvirke den normale funktion
eller produktion af vores hormoner og kan
dermed skade sundheden.

LAVE DOSER KAN VÆRE
SKADELIGE
Selv ved meget lave doser kan nogle
hormonforstyrrende stoffer påvirke
sundheden.

UOPRETTELIG SKADE

I særligt følsomme vinduer under
udviklingen kan en kvindes sundhed blive
påvirket sådan at en skadevirkning ikke
kan repareres.

RISIKO FOR
LANGTIDSEFFEKTER

Udsættelse for hormonforstyrrende
stoffer under udviklingen kan have
effekt langt senere i livet eller i
kommende generationer.

EFFEKTER BLIVER
OVERSET

De nuværende metoder til at undersøge
kemikaliers sundhedsskadelige virkninger
er utilstrækkelige.

KENDTE OG MISTÆNKTE HORMONFORST YRRENDE STOFFER

BISPHENOL A

VISSE
SPRØJTEMIDLER

VISSE FTALATER

VISSE FLUOR-STOFFER

HVORDAN KAN HORMONFORSTYRRENDE STOFFER
PÅVIRKE KVINDERS FERTILITET OG SUNDHED?
Sygdomme i kvinders reproduktionssystem kan skyldes hormonelle forstyrrelser.
Foruden risikofaktorer som overvægt og rygning, kan hormonforstyrrende stoffer
påvirke kvinders sundhed.
I alle livets faser fra undfangelse til voksenalder kan hormonerne blive forstyrret.

BRYSTKRÆFT

TIDLIGERE OVERGANGSALDER

POLYCYSTISK OVARIE
SYNDROM (PCOS)

ENDOMETRIOSE

UREGELMÆSSIG
MENSTRUATIONSCYKLUS
NEDSAT FRUGTBARHED

H VA D G Ø R V I N U :
Det er vigtigt for FREIA at vi deler vores viden og fortæller samfundet om de
mulige skadelige virkninger af hormonforstyrrende stoffer.
BEDRE KEMIKALIELOVGIVNING VED AT
FORBEDRE TESTMETODER
FOR KEMISKE STOFFER

BEDRE INFORMATION OM
KEMKALIER FOR EN SUNDERE
LIVSSTIL
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FREIA projektet er finansieret af EU Kommissionens Horizon 2020 forsknings-og innovationsprogram, kontrakt
nummer 825100 (FREIA). Dette factsheet afspejler kun forfatternes synspunkter, og den Europæiske Union kan ikke
holdes ansvarlig for anvendelse af disse informationer.

