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Sæsonens Buket til Signe Hasseriis, Diabetesforeningen
Signe Hasseriis, leder for de kliniske diætister i Diabetesforeningen, har modtaget MCS Foreningens
hæder, ”Sæsonens Buket”, for sit ’forbilledlige lederskab’
MCS Foreningen uddeler flere gange om året Sæsonens Buket til en enkeltperson, et firma eller andre, der har
gjort tilværelsen for duft- og kemikalieoverfølsomme (MCS’ere) nemmere.
I juni fulgte foreningen en indstilling fra Vibeke Wilhelmsen fra Glamsbjerg af sin chef, Signe Hasseriis, der er
leder for de kliniske diætister i Diabetesforeningens afdeling ”Rådgivning; Social & Sundhed” i Odense. Signe
Hasseriis har nemlig vist forbilledligt lederskab og med indlevelsesevne og situationsfornemmelse gjort sit til,
at en MCS'er kan tåle at være på sin arbejdsplads.

I sin indstilling af Signe Hasseriis skriver Vibeke Wilhelmsen bl.a.:
Jeg vil gerne indstille Signe Hasseriis til Sæsonens Buket, da hun støtter mig i forhold til mine
problemer med parfumestoffer.
Efter hun blev min chef i Diabetesforeningen, er det blevet nemmere at være ansat med MCS. I
Rådgivningsafdelingen, hvor jeg er ansat, er alle duftneutrale, og det er Signes fortjeneste. Det kan
nemlig være svært at stå alene med sygdommen og altid selv skulle sige fra og informere kollegaer.
Der føler jeg, hun har støttet, når det var svært, og formidlet mine ønsker, når der var behov for det.
Jeg tror, duftene kan være et savn for nogle af kollegaerne, og alligevel respekterer de mit handicap.
Det gør mig glad hver eneste dag, at jeg kan arbejde. Det betyder rigtig meget, og derfor denne tak
til Signe.
Læs mere s. 26 i MCSinfo juni 2011

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
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