
Eksempler på faktorer i miljøet der kan 
indeholde mulige sundhedsskadelige stoffer

FØDEVARER
Kemiske stoffer i emballage, 
konservesdåser, plastsuttefla-
sker, øl- og sodavandsdåser, 
sprøjtemiddelrester i frugt/ 
grøntsager/-kornprodukter/-
sammensatte fødevarer/æg. 
Forurenede fede fisk, moder-
mælk/-babymad, rester af 
veterinærmedicin

INDEKLIMA / HYGIEJNE
Gulvtæpper, vinylgulve, 
tekstil- og lædermøbler, 
byggematerialer (fx spånplader, 
fuge- og spartelmasse), maling, 
lim, mados, tobaksrøg, husstøv, 
dyrehår, gadesnavs, allergener, 
bakterier, skimmelsvampe, 
forældres snavsede arbejdstøj, 
mekanisk ventilation, vaskeen-
zymer, stearinlys, gaskomfurer 
– og ovne, husstøvmider

LUFT
Kemiske stoffer og fine 
partikler fra udstødning fra 
biler, lastvogne, busser, 
knallerter, plæneklippere, 
affaldsforbrændingsanlæg, 
private brændeovne, håndværk 
og industri

GRUND- OG DRIKKEVAND
sprøjtemidler og deres 
nedbrydningsprodukter, nitrat, 
PVC og andre kemiske stoffer i 
vandrør

FORBRUGERPRODUKTER / 
KEMIKALIER
Afdampning af kemiske stoffer 
fra elektronik/el-artikler, fx pc, 
mobiltelefon, tv, radio, brødri-
ster, kaffemaskine, strygejern, 
tryksager, telte. madrasser, 
beklædning, møbler, legetøj, 
smykker, knapper

kosmetik, hårfarve, ansigts-
farve, sol  creme, hårshampoo, 
lusemiddel, vådservietter, 
tandpasta, bleer, læbepomade, 
nyt uvasket tøj, tryk på tøj, 
gummistøvler, regntøj, fodtøj, 
hobbyartikler (fx modellervoks, 
tegneartikler), vaskepulver, 
rengøringsmidler, duftfriskere, 
spraymaling

STØJ
Skoler, børneinstitutioner, 
koncerter, videoarkader, 
biografer, diskoteker, 
computercaféer, trafikstøj – 
veje, institution, i hjemmet   

STRÅLING
Mobiltelefon, antennemaster, 
radon fra undergrunden, radon 
fra byggematerialer

JORD
Forurenet jord, sandkasse, 
hjemmedyrkede grøntsager 
dyrket i forurenet jord, 
fyrværkeri



!

– og eksempler på deres mulige skadelige 
effekter på børns helbred

ALLERGI OG ANDEN OVERFØLSOMHED:
Kontaktallergi og –eksem
Overfølsomhed, fx astma, fødevareallergi og høfeber

KRÆFT:
Testikelkræft
Brystkræft
Vaginakræft
Prostatakræft
Lungekræft

SKADER PÅ FORPLANTNINGSEVNEN:
Nedsat frugtbarhed
Forøget spædbarnsdødelighed
Misdannelse hos nyfødte
Udviklingsskade
Hæmmet udvikling i kønsorganer
Skader på fostrets vækst

HORMONFORSTYRRENDE EFFEKTER:
Påvirkning af hormonbalance, forringet vækst og udvikling
Forstyrrelse i pubertetsudvikling
Forringet sædkvalitet
Nedsat immunforsvar
Børnesygdomme
Forringet hjerneudvikling

SKADER PÅ NERVESYSTEMET:
Hæmmet udvikling af hjernen
Nedsat intelligens
Hjerneskade
Hovedpine
Koncentrationsbesvær
Nedsat indlæringsevne
Autisme

INFEKTIONS-SYGDOMME:
Fx mellemøre-betændelse

HØRESKADER OG STØJBETINGEDE EFFEKTER:
Overfølsomhed for lyd
Tinnitus
Forringet sprogudvikling
Hæshed/-stemmeknuder
Stress
Hovedpine
Træthed
Forhøjet blodtryk
Hjertekarsygdomme
Nedsat indlæringsevne
Forringet hukommelse

ANDRE EFFEKTER:
Luftvejslidelse
Lungeskade
Diabetes 1 + 2
Lav fødsels-vægt
Slimhindeirritation
Forhøjet kolesterol
Kredsløbslidelse
Iskæmisk hjertesymptom
Genotoxititet
Forgiftning
Skade/ulykke


