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Miljøministerens bidrag til beretning om beslutningsforslag B 84 om forslag til folketingsbe-
slutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Beslutningsforslaget drejer sig om en særdeles relevant problemstilling idet duftstoffer, overfølsom-
hed og allergi er et voksende problem. Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed blev etab-
leret i 2006, så viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed blev samlet på ét sted og der er allerede 
skabt vigtige og yderst relevante resultater om de duftrelaterede symptomer, som beslutningsfor-
slaget henviser til. 

Men der mangler fortsat viden på området. Det vides stadigvæk ikke specifikt, hvordan sympto-
merne fremkaldes og af hvad, og det vides stadigvæk ikke, hvem der er særligt følsomme og hvor-
for. Et faktum er dog, at nogle mennesker er parfumeallergikere, og at reaktionerne typisk kommer i 
forbindelse med direkte hudkontakt med parfumestoffer, mens andre føler sig generet af dufte og 
kemikalier i luften. Nye undersøgelser viser, at mennesker med tilbøjelighed til astma, eksem eller 
allergi har en større risiko for at blive generet af helt almindelige duftstoffer, som fx fra udstød-
ningsgas, blomster, aviser og tryksager, stegeos osv. Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvad der er 
årsagen til den særlige overfølsomhed overfor dufte så symptomer hos de overfølsomme kan fore-
bygges. 

Miljøministeren lægger således vægt på at opbygge mere viden på området og påpeger, at det er
særlig vigtigt at få mere viden om, hvordan kemikalierne spiller ind i forhold til sundheden, og hvad 
der kan gøres i miljøpolitikken for at forebygge problemerne. Derfor indgår fortsættelse af Viden-
center for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed også i kemikaliehandlingsplan 2010-2013. Miljømini-
steren er overordnet enig i at undgå duftstoffer så vidt muligt – især på sygehuse eller daginstitutio-
ner. Men i forhold til indførelse af retningslinjer for brug af duftstoffer på sygehuse og i daginstituti-
oner understreger miljøministeren, at dette er regionernes og kommunernes ansvarsområde.

Miljøministeren vil fortsat have fokus på, at der indgår relevant information om duftstoffer
i miljøvejledningerne for indkøb på sygehuse og i daginstitutioner. Dermed er der et godt informati-
onsgrundlag til stede for, at kommunernes og regionernes indkøbere kan styre uden om duftstof-
ferne. 

Herudover vil miljøministeren arbejde for, at miljømærkekriterierne for Blomsten og Svanen udeluk-
ker parfumestoffer, eller som minimum udelukker de særligt allergifremkaldende parfumestoffer.

Endelig er miljøministeren enig i, at styrke informationsindsatsen på området ved at iværksætte 
informationsaktiviteter inden for rammerne af kemikaliehandlingsplan 2010-2013.
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