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Duftoverfølsomhed (MCS) på skoleskemaet 

 
Selsmoseskolen havde besøg af svært duft- og kemikalieoverfølsom mand, der fortalte om sit liv med 

den invaliderende sygdom MCS, som mange børn risikerer at få, fordi der er så mange kemikalier i deres 
hverdag 

  
 
Den 11. marts havde Selsmoseskolen besøg af Ole Lachenmeier, som er svært duft- og kemikalieoverfølsom - 
han har det, man kalder MCS, der er en forkortelse for Multiple Chemical Sensitivity. 
 
5. og 7. klasse hørte om Oles problemer med overfølsomhed, hans liv som duftoverfølsom, og hvilke problemer 
han må kæmpe med i hverdagen. Det kom bag på alle, hvor svær den almindelige hverdag kan være for en 
MCS'er. 
 
Det tog mange år og mange lægeundersøgelser, før lægerne fandt ud af, hvad han fejlede. Før da blev han 
nærmest betragtet som hysterisk og som hypokonder. Han kan ikke tåle at være, hvor der er dufte i luften - ikke 
kun decideret parfume, men også dufte fra parfumerede hverdagsprodukter som fx vaske- og skyllemidler.  
 
Parfumedufte gør, at Ole får det meget dårligt, bliver svimmel og enormt træt, så han bliver nødt til at sove i 
timevis, og det er selvfølgelig svært i hverdagen med arbejde og familie. Ofte må han have maske på for at 
kunne være i nærheden af andre mennesker, fx i biografen, bussen og andre offentlige steder. 
 
Der blev lyttet og stillet gode spørgsmål, og både elever og lærere fik noget at tænke over - fx hvor mange 
kemiske stoffer de bruger på sig selv i hverdagen. 
 

 
Læs mere s. 30 i MCSinfo juni 2011 
www.mcsforeningen.dk 
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Lærer på Selsmoseskolen i Taastrup, Adnan Axacan, 2858 2833, adnanaga@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Fakta om MCS: 
MCS står for Multiple Chemical Sensitivity (MCS) – direkte oversat ’mangeartet kemisk overfølsomhed’ – i daglig tale ”duft- og 
kemikalieoverfølsomhed” eller MCS. MCS-symptomer er bl.a. irritation i øjne, næse og luftveje, svimmelhed, hovedpine, 
vejtrækningsbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, kløe og udslæt, ledsmerter og hjertebanken. MCS’ere bliver syge af 
kemiske stoffer i mængder, der ligger langt under de fastsatte grænseværdier. MCS’ere reagerer altså kraftigt på dufte og kemiske 
stoffer, som andre knap mærker. Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed forsker i MCS. Centret ledes af cand.scient.san., 
ph.d. Sine Skovbjerg, tlf. 39 77 73 04, sinsko01@geh.regionh.dk, www.mcsvidencenter.dk  
 
 

 
Yderligere oplysninger kan fås hos 

MCS Foreningen  formand Susanne Hemdorff, 70 20 10 37 s
 www.mcsforeningen.dk 

– for et duftfrit offentligt rum 
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