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Kære redaktion 
I denne uge udkommer MCSinfo – medlemsbladet for Danmarks største forening for duft- og 
kemikalieoverfølsomme – med bl.a. følgende artikler: 

 
 
Kan samfundet rumme duft- og kemikalieoverfølsomhed 
Danmarks største forening for duft- og kemikalieoverfølsomme – MCS Foreningen – efterlyser en 
lovgivning som i USA, der giver MCS’ere samme rettigheder som andre handicappede 

Kvalme, hovedpine og svimmelhed er en fast følgesvend for MCS’ere, når de bliver udsat for luftbårne dufte og 
kemikalier fra kropsplejemidler, aviser, rengørings- og vaskemidler, benzin og mange andre dagligdagsprodukter.  
”Ingen andre sygdomme, tilstande eller syndromer kræver i samme grad som MCS, at andre mennesker tager 
hensyn ved at lave om på deres egne vaner”, siger Susanne Hemdorff, formand for MCS Foreningen. 
Hun efterlyser derfor mere forståelse og fx relevant omskoling eller efteruddannelse af fx social- og 
sundhedsansatte, så de bedre kan sætte sig ind i MCS-problematikken. 

Læs mere i lederen side 3 i MCSinfo juni 2010 

 
 
Ballet Akademiet i Århus modtog Sæsonens Buket i juni 
Leder af Ballet Akademiet i Smilets by, Iben Hutzelsider, har netop modtaget en anerkendelse fra MCS 
Foreningen, fordi hun gør meget for at begrænse balletbørnenes udsættelse for dufte og kemikalier  
 
Den duft- og kemikalieoverfølsomme mor til et balletbarn, Ann-Charlotte Knudsen, roser sin datters balletinstruktør 
for både at have fjernet duftfriskere på skolens toiletter og for at opfordre alle til at vise hensyn og undlade at 
spraye med deodorant eller hårlak inden døre. Eleverne på Ballet Akademiet går nu udenfor, når der skal sprayes, 
nogle har skiftet til neutrale mærker, og andre bruger et naturligt middel til at holde styr på håret. 
 
Læs mere side 26 i MCSinfo juni 2010 
 
 
 
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 formand Susanne Hemdorff, 70 20 10 37 

www.mcsforeningen.dk 
 

 


