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Ny forskning om sundhedskonsekvenser af at bo med PCB i indeluften 

På Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital arbejder vi på at kort-

lægge helbredskonsekvenserne af udsættelse for polyklorerede bifenyler (PCB) i inde-

klimaet. Forskningen er baseret på registerinformation fra beboere af Brøndby Strand 

Parkerne og Farum Midtpunkt, som blev delvist opført med PCB i byggematerialerne 

inden forbuddet i 1977. Målinger i et udsnit af de forurenede lejligheder har vist gen-

nemsnitskoncentrationer på lidt over 1000 ng PCB-total/m3 i indeluften. Det er over 

Sundhedsstyrelsens aktionsværdi på 300 ng/m3.  

 

Resultaterne af vores undersøgelse viser, at risikoen for både leverkræft og ikke-ond-

artede svulster i hjernehinderne (meningeomer) steg, jo længere tid folk havde boet i 

de PCB-forurenede boliger. Vi fandt ingen åbenlys overrisiko for andre kræftformer. 

 

Konkret for beboerne i Brøndby Strand Parkerne og Farum Midtpunkt, der havde 

boet i lejligheder med PCB i mindst tre år, udviklede hhv. 8 og 14 leverkræft og menin-

geomer i løbet af hele studieperioden 1970-2018. Det svarer til, at hhv. 5 og 9 af disse 

tilfælde kunne være undgået, hvis beboerne i stedet havde boet i lejligheder uden PCB. 

Disse beregninger er baseret på 9.015 personer, der havde boet med PCB og 29.598 

personer fra lejligheder i samme bebyggelse uden PCB i materialerne.  

 

Lejligheder med PCB er enten blevet renoveret (Farum Midtpunkt), eller er ved at 

blive revet ned (Brøndby Strand). Er du diagnosticeret med primær leverkræft eller 

meningeomer, og er du optaget af, om det kan skyldes, at du har boet i en PCB-foru-

renet lejlighed, så kan du få lavet en nærmere individuel vurdering hos Arbejds- og 

Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital efter henvisning fra egen læge. Ved 

spørgsmål om andre helbredskonsekvenser relateret til PCB, skal du kontakte egen 

læge. 
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