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Duftfrit Folketing 

Politikerne bør efter amerikansk forbillede gå foran i kampen for et duft- og 
kemikaliefrit offentligt rum, mener MCS Foreningen 

I USA indførte man i 2009 en vidtgående duftpolitik på to store regeringskontorer med over 15.000 ansatte. 
Det ene er US Centers for Disease Control and Prevention, hvor man varetager bekæmpelse og forebyggelse 
af sygdomme, og det andet er regeringskontoret for registrering af giftstoffer og sygdomme.  

Formålet er at beskytte medarbejderes helbred og forebygge arbejdsrelaterede skader, sygdom og skade på 
miljøet. 

Retningslinjerne omfatter bl.a.:  
• Alle medarbejdere bør undgå parfumerede vaske- og skyllemidler til tøj, der bliver brugt på 

arbejdspladsen, og produkter til personlig pleje bør ikke påføres på arbejdspladsen. 

• Sæbe, rengøringsmidler, maling mv. på arbejdspladsen skal være duftfri og afgasse mindst muligt. 
 

• Grundig og hyppig støvsugning med støvsugere med HEPA-filter, og ved uundgåelig 
tæpperensning må der kun anvendes damp eller duftfrie midler.  
 

• Ingen dufte eller duftende produkter – fx stearinlys, duftspredere, alle former for indretninger, der 
udsender duft, luftfriskere, duftblokke osv.  

• Medarbejderne skal orienteres min. 5 arbejdsdage før fx renoverings- og vedligeholdelsesarbejde, 
der ydermere primært skal foregå uden for normal arbejdstid. 

 
Læs hele politikken på http://www.americanchronicle.com/articles/view/154089  
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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 
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