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Kære redaktion 
I næste uge (22.-26. marts) udkommer MCSinfo – medlemsbladet for Danmarks største forening for duft- og 
kemikalieoverfølsomme – med følgende tophistorie: 

 
 
Duftpolitik NU!  
45% af danskerne føler sig generet af dufte i hverdagen, viser en undersøgelse foretaget af 
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed – og NU skal der handling til, mener MCS 
Foreningen 
 

Det haster med at få indført en duftpolitik i sundhedsvæsenet og i daginstitutioner, mener Susanne 
Hemdorff, konst. formand i MCS Foreningen – Danmarks største forening for duft- og 
kemikalieoverfølsomme, MCS’ere: 
 

”Det er dejligt, at nogle politikere nu sætter problemet på dagsordenen i Folketingssalen (d. 26. marts), men 
beskæmmende, at andre mener, at MCS’ere bare kan ’bede kolleger vise hensyn’”. 
 

”Det GØR vi jo allerede, men det hjælper sjældent. Situationen ligner den omkring passivrygningen - her var 
der også masser af modstand og hovedrysten i starten, men i dag drømmer ingen om igen at give tilladelse 
til at udsætte andre for passivrygning. Hvorfor må man så udsætte folk for dufte, når så mange bliver 
generet, og nogle endda bliver syge af det?”, spørger Susanne Hemdorff. 

 
Hun opfordrer til, at man starter ud fra et ”forsigtighedsprincip” og i første omgang forbyder luftfriskere og 
duftende vaske- og rengøringsmidler i sundhedsvæsenet og institutioner.   

”Det er ikke så svært og kan indføres hurtigt.” 
 

 
 

 
 
 
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 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. Forskerne ved endnu ikke præcist, hvor mange der har MCS – 
Miljøstyrelsen har nævnt 50.000 danskere. Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed forsker i MCS under ledelse af 
cand.scient.san. Sine Skovbjerg, 39 77 73 04 + sinsko01@geh.regionh.dk, www.mcsvidencenter.dk  
 
 
 

Yderligere oplysninger kan fås hos  
MCS Foreningens konst. formand Susanne Hemdorff, 70 20 10 37 

www.mcsforeningen.dk 
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