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Pressemeddelelse 
 
Ensomheden er dræbende 
20.000+ duft- og kemikalieoverfølsomme danskere lever i permanent lockdown 
 
”Velkommen i min verden!” Sådan siger mange af vores medlemmer om deres hverdag under Corona-lockdown i 
efterårsudgaven af medlemsbladet MCSinfo, som udgives af MCS Foreningen / Foreningen for Duft- og 
Kemikalieoverfølsomme. Duft- og kemikalieoverfølsomme mennesker lever nemlig permanent med de samme restriktioner, 
som hele befolkningen er underlagt i disse Corona-tider. De er vant til at vaske hænder, ansigt, hår og tøj, når de har været 
udenfor hjemmet, og de er også vant til at bære masker i fx supermarkeder, storcentre og offentlig transport for at mindske de 
helbredsmæssige og invaliderende gener fra tusindevis af dufte og kemikalier.  
 
”Jeg lever i en verden, hvor mennesker har ret til at forurene, og hvor de kan gøre, som det passer dem. Jeg har ikke ret til et 
sundt miljø, og jeg har heller ikke en lovmæssig ret til at bede andre om at stoppe med at udsætte mig for dufte og kemikalier, 
som truer mit liv. Gå et andet sted hen, siger de.” – Linda Sepp (citeret på side 2 i MCSinfo #92). Imidlertid er der næsten ingen 
duft- og kemineutrale steder at gå hen, hvorfor mange med duft- og kemikalieoverfølsomhed primært må blive hjemme, hvor 
de lever med afgassede møbler og tøj, neutrale pleje- og rengøringsprodukter, luftrensere osv.   
 
Usynlige barrierer, usynlige sygdomme og usynlige mennesker er et voksende problem i det danske samfund, og mange 
kronisk syge er både isolerede og ensomme i årevis. Ikke kun i relation til arbejdsmarkedet, familie og venner, men også i 
forhold til fx læge- og hjemmehjælp, som ikke ønsker at tage hensyn. I dette MCSinfo kan du blandt andre møde Natalie 
Nielsen, der er bundet til sit hjem og sin kørestol, og som har måttet sige nej tak til hjemmehjælp, fordi hun bliver mere syg af 
dufte og kemikalier fra fx parfume og skyllemiddel, som hjælperne bringer ind i hendes hjem.   
 
Isolation og ensomhed er en sygdom i sig selv, og forskning peger på, at det er et globalt fænomen, der hænger sammen med 
multiple kroniske tilstande i befolkningen. For i forvejen kronisk syge mennesker, bliver isolation og ensomhed en yderligere 
belastning både på det fysiske og psykiske plan. 
 
For yderligere information kontakt: 
Gitte Larsen, Redaktør MCSinfo, e-mail redaktør@mscforeningen.dk og mobil 20211147 
Lea Friedstrup Lind, Formand MCS Foreningen, e-mail formand@mcsforeningen.dk og telefon 70201037  
 
Link til MCSinfo #92 om isolation og ensomhed (PDF): https://mcsforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/10/MCSinfo_92-
okt2020_FINAL_PDF-online.pdf 
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Fakta:  

- Vi er dagligt påvirket af omkring 85.000 miljøgifte, som er kommet til gennem de seneste årtier. 
- Hver 10. dansker bliver ifølge Miljøstyrelsen generet af dufte og kemikalier. 
- Multiple Chemical Sensitivity (MCS) / duft- og kemikalieoverfølsomhed er en anerkendt diagnose i Danmark, som for 

de fleste tager flere år at få stillet.   
- 150.000 danskere bliver ifølge danske MCS-forskere generet af dufte og kemikalier i så svær grad, at det påvirker dem 

meget i hverdagen – både hjemme og på job. Mange må opgive deres arbejde. 
- MCS viser sig ved fx irritation i øjne, næse og svælg, vejrtrækningsbesvær, influenzalignende symptomer som bl.a. 

svimmelhed, omtågethed og muskelsmerter, træthed og manglende energi, hukommelses- og koncentrationsbesvær, 
hovedpine, ledsmerter samt hud- og maveproblemer.  

 


