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Kampagne: 

”Jeg tåler ikke dufte” 
 
MCS Foreningen bag kampagne, der skal få danskerne til at tage hensyn til dem, der bliver syge af dufte 
og andre kemikalier 
 
”Vi forsøger at gøre vores tilværelse så duft- og lugtfri som muligt. Hjemme bestemmer vi heldigvis selv, selvom det er utrolig svært 
helt at undgå dufte og lugte fra bl.a. i emballage, aviser og brochurer samt nye møbler og it-udstyr,” fortæller Susanne Hemdorff, 
formand i MCS Foreningen – Danmarks største forening for duft- og kemikalieoverfølsomme.  

”Men ude i samfundet er det umuligt for os at undgå dufte og kemikalier, så derfor kæmper vi for et duftfrit offentligt rum – ikke 
kun for os selv, men også for at bremse udviklingen, hvor flere og flere ser ud til at blive duft- og kemikalieoverfølsomme," 
understreger hun. 

”Jeg tåler ikke dufte”-kampagne 
Derfor har MCS Foreningen netop sat en ”Jeg tåler ikke dufte”-kampagne i gang, der bl.a. via en badge skal gøre det 
nemmere for andre at ’spotte’ en MCS’er, så de kan tage hensyn, ligesom badgen forhåbentlig også bliver døråbneren til en 
saglig og informativ samtale mellem MCS’ere og alle omkring dem. 

I flere andre lande har man taget de første seriøse skridt mod et duftfrit offentligt rum: I Sydaustralien har man fx MCS-retnings-
linjer på hospitalerne, I USA blev der sidste år indført en duftpolitik på et stort regeringskontor med 15.000 ansatte og i 
Sverige har regionen Västra Götaland indført en duftpolitik på regionale sundhedsarbejdspladser. 
 
 ”Det KAN altså lade sig gøre, så forhåbentlig sætter politikerne snart farten op, så Danmark også kan få et duftfrit offentligt 
rum”.  

Læs mere side 3 og 8 i MCSinfo november 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 
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