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I den etablerede lægeverden vil enhver diskussion om MCS eller el-overfølsomhed 
automatisk rejse spørgsmålet, hvorvidt de er psykisk betingede. Denne diskussion skyldes 
manglende viden, fordi den forveksler psykologiske reaktioner og symptomer med 
psykologiske årsager og er således spild af både tid og energi. Det er NORMALT, at et 
menneske, som har lidt et tab, har psykiske reaktioner. De fleste MCS-ramte oplever gennem 
lang tid mange forskellige tab. Alle kroniske sygdomme nødvendiggør tilpasning, stiller krav 
og har psykologiske konsekvenser. 

For MCS gælder det særlige, at psykiske symptomer er en del af lidelsen, og det får nogle 
mennesker til at forveksle den med en psykisk lidelse. Efter min mening er der flere grunde til 
dette. Den ene er, at hjernen er det organ, der påvirkes mest af udsættelsen for kemiske 
stoffer. Reaktioner fra centralnervesystemet omfatter bl.a. ændringer i humør, energi, 
aggressionstærskel og appetit, og de påvirker evnen til tænke og huske. Den anden grund er, 
at MCS er så belastende, hvad angår de forandringer, den medfører, og passer så dårligt 
sammen med den kultur, vi lever i, at folk ofte udvikler personlighedsændringer som følge af 
det stress, det er at have lidelsen. For el-overfølsomme er problemet endnu større. De to 
virkninger kalder jeg henholdsvis den direkte og den indirekte virkning. 

Direkte psykologiske virkninger 

Direkte reaktioner er dem, men mærker som følge af udsættelse for kemiske stoffer, f.eks. 
gråd/depression efter eksponering for naturgas. Direkte reaktioner omfatter depression, angst, 
panikanfald, irritabilitet, rastløshed, forvirring, vrede m.fl. I min undersøgelse beskrev en 
kvinde, at hun engang opholdt sig udendørs, mens der blev sprøjtet pesticider på en 
nærliggende mark. Hun blev så vred, at hun rent faktisk ikke kunne styre sig selv. Senere 
oplevede hun dette hver gang, hun blev udsat for pesticider. 

Irritabilitet, vrede, depression og panik er for MCS–ramte almindelige reaktioner på kemiske 
eksponeringer. Det er vigtigt, at den enkelte er i stand til at identificere så mange af sine 
direkte reaktioner som muligt for bedst at håndtere egen adfærd. 

En klar forståelse af egen adfærd hjælper til at: a) undgå eller fjerne sig fra farlige 
eksponeringer, b) forstå hvor en negativ følelse kommer fra og c) styre sin adfærd for at 
undgå negative konsekvenser. Det er vigtigt, at man ikke ser sine reaktioner på kemiske 
stoffer som nogle, der er forårsaget af en social eller personlig situation. Hvis irritabilitet 
f.eks. opstår som følge af udsættelse for parfume, er det vigtigt at forstå, at dette er årsagen, 
således at man kan forhindre uheldig adfærd mod andre. 

Indirekte psykologiske virkninger 



Indirekte virkninger kommer af at være nødt til i længere tid at håndtere de direkte reaktioner 
og overfølsomheden i det hele taget. 

Tab 

MCS–ramte mister ofte venner, kollegaer, arbejde, interesser, adgang til det offentlige rum, 
bolig (fordi de ikke kan tåle den, eller på grund af økonomisk tab), deres mulighed for at gøre 
noget ved deres udseende, rejsemuligheder, kontakt til familie og uddannelses- eller 
pensionsplaner. 

For nogle er det en fortløbende proces, hvor de mister næsten alt. Andre er i stand til at ændre 
på nogle ting og alligevel bevare kernen af det, der var vigtigt i deres liv. Men for de fleste 
ligger der et sorgarbejde på grund af tab. 

Isolation 

Fysisk isolation er en belastning, som kommer oven i den mentale isolation, der ligger i at 
have en forkert opfattet lidelse. Når dette bliver tilføjet andre stressfaktorer såsom mulig 
fattigdom og tab af hjem og /eller arbejde, kan resultatet være yderst traumatisk. Isolationen 
kan være endnu værre for el-overfølsomme på grund af deres problemer med at bruge telefon 
eller computer som kommunikationsmiddel. 

Frygt 

I et industrisamfund er konstant årvågenhed nødvendig for at undgå kemisk eksponering. Det 
er slut med ubekymrede udflugter, når en del af ens opmærksomhed er nødt til at være på vagt 
over for mulige symptomfremkaldende eksponeringer. Dertil kommer den MCS – ramtes 
usikkerhed med hensyn til fremtiden. På grund af den risiko for forværring, der er forbundet 
med MCS, ved folk, at de senere kan komme til at opleve endnu flere tab i forbindelse med 
arbejde, hjem og fysisk eller endog mental formåen. 

Vrede 

Tab, forkert opfattelse af MCS, fysiske symptomer, diskrimination og fejldiagnose medfører 
naturligt nok vrede og frustration. Folk har brug for at bearbejde deres vrede, så den ikke 
kommer til at styre dem eller definere dem. 

Tvangsbetonet adfærd 

For at beskytte sig selv udvikler MCS – ramte adfærdsformer, der forekommer 
tvangsbetonede for dem, der ikke forstår vigtigheden i at undgå kemiske stoffer.   

At overleve med MCS kræver måske, at man ringer i forvejen for at checke, om der er 
anvendt pesticider, før man tager et nyt sted hen. Eller man er på udkig efter rygere blandt en 
gruppe mennesker, lugter om der er parfumestoffer, vasker tøj for at fjerne kemikalierester 
eller rester af parfumeret vaskepulver, undgår elektriske apparater eller lignende beskyttende 
foranstaltninger. 



En sådan adfærd er i modstrid med enhver form for spontanitet og kan få andre til at 
fejlbedømme MCS-ramtes psykiske tilstand. 

Ingen valgfrihed med hensyn til offentlig adfærd. 

Når man får reaktioner fra centralnervesystemet på grund af eksponeringer for kemikalier, kan 
man blive flov ved tanken om at vise følelser offentligt som en del af symptomerne. 
Irritabilitet, depression, apati og voldsom træthed kan alle være forårsaget af eksponeringer, 
så den MCS - ramte har ringe valgfrihed hvad angår adfærd i offentlige sammenhænge. 
Neurologiske reaktioner er ufrivillige. 

Intet privatliv omkring helbred 

Nogle sygdomme kan eksistere i et privatliv. Men for synlige handikap og lidelser, som 
kræver specielle hensyn på arbejdspladsen, findes dette privatliv ikke. Nogle kollegaer vil 
måske komme med negative bemærkninger om folk, der beder om, at der bliver taget 
usædvanlige hensyn. 

Udsendelser i medierne, som debatterer eksistensen af MCS eller el-overfølsomhed, skaber 
yderligere vrede, frustration og depression hos dem, der lever med lidelserne. 

Intet valg omkring levevis 

MCS – ramte må ofte foretage så mange ændringer for at håndtere lidelsen, at de ikke længere 
lever på en måde, der stemmer overens med, hvem de føler, de er. Alligevel har alle 
ændringer været nødvendige for at overleve. 

En kvinde i min undersøgelse beskrev dette problem: 

MCS har ændret min følelse af at have et valg. Jeg tror, at valg er særdeles vigtige. Når jeg, 

før min sygdom, bekymrede mig over eller var utilfreds med noget (f.eks. mit arbejde ), følte 

jeg alti,d at jeg havde mange valg, og at jeg kunne ændre på ting, der var vanskelige eller 

utilfredsstillende. Nu kan jeg kun arbejde hjemmefra, og jeg er ked af at være begrænset på 

denne måde.   

Negative holdninger til autoriteter/den etablerede lægeverden 

MCS – ramte har som regel fået så elendig en behandling i lægesystemet, at de ofte nærer 
vrede og mistillid mod behandlere i den etablerede lægeverden. 

Alle ressourcer bruges på helbred 

Hvis al ens tid, penge og energi bruges på anstrengelsen for at overleve, kan højere funktioner 
såsom åndelig og personlig vækst blive anbragt i venteposition. Selv om man har til hensigt, 
at det skal være midlertidigt, kan disse højere funktioner forblive i venteposition på ubestemt 
tid,hvis overlevelseskrisen varer ved.    

Tab af stabil identitetsfølelse 



Psykologer har diskuteret de identitetssvingninger, der opstår som resultat af en kronisk 
lidelse. MCS – ramtes eksponeringer forårsager ofte reaktioner fra centralnervesystemet, der 
opleves som fremmede for dem, der har dem. Eftersom reaktionerne varierer, kan der komme 
en fornemmelse af svingende identitet. Når man ikke har nogen symptomer, kan man faktisk i 
et vist omfang glemme, hvordan det er at have det så dårligt. Men når man er midt i 
symptomerne, har man hverken adgang til tidligere følelser af at have det godt eller til 
tidligere grundlag for personlig vækst og målrettethed. Identiteten er derfor svingende i 
perioder, hvor man befinder sig i en form for ingenmandsland, mens man venter på, at 
symptomerne skal aftage. Forhold til andre mennesker bliver afbrudt i sådanne perioder, 
samtidig med at deres liv fortsætter. Det er vanskeligt at følge med i andres liv, og den MCS–
ramte kan blive opfattet som en, der ikke er til at stole på eller regne med. 

MCS – selv og identitet 

På grund af alle disse forhold, er det svært at bevare en velkendt eller fast identitet. Som ved 
ethvert andet handikap må den MCS – ramte acceptere en ny opfattelse af selvet, som rummer 
både handikappet og de stærke sider, der stadig er der, samtidig med at man giver slip på de 
ting, man har mistet. Dette er meget vanskeligt, når man er midt i fysiske symptomer, 
økonomisk tab, personlig afvisning og tab af roller. Som følge heraf har mange det meget 
hårdt og smertefuldt. 

De dårlige nyheder 

Sammen med mine studerende har jeg spurgt MCS – ramte om, hvordan deres opfattelse af 
selvet var blevet påvirket af MCS, og vi inddelte svarene i forskellige kategorier. Nogle gav 
udtryk for, at de følte sig fordrevet eller isoleret fra alt, hvad de før havde regnet med eller 
tænkt på som deres selv. Andre følte harme over at have så ringe kontrol over ikke blot, de 
ydre livsbetingelser men også deres sindstilstand på grund af hjernens reaktioner på 
kemikalier. Dette var en stor lidelse for mennesker, der havde arbejdet på at blive en bestemt 
slags menneske, og så få deres personlige vækst overtaget af ufrivillige sindstilstande såsom 
irritabilitet og forvirring. Folk følte sig frarøvet det liv de havde planlagt; yngre mennesker 
måtte opgive deres karriere, og ældre mennesker måtte sige farvel til pensionsplaner. 

Folk blev traumatiserede ved tanken om, at MCS kunne eller ville komme til at berøve dem 
alt inklusiv sociale relationer, karriere, rejser, kunst, sport og pensionsplaner.  Ikke alle er i 
stand til dette og finde noget som helst positivt i det. 

Folk kæmpede med en følelse af at være forladt af eller afskåret fra andre og fra samfundet. 
Nogle kom så langt ned, som det overhovedet er muligt, og kunne ikke komme op igen. 

Deres liv smuldrede under presset, og det er trist at sige, at nogle frygtede, at de før eller siden 
ikke ville have noget andet valg end at begå selvmord. 

De ikke så dårlige nyheder 

Det er indlysende, at der er overvældende forhindringer i den proces, der består i at håndtere 
MCS. Næsten overraskende fortæller nogle imidlertid, at de har opnået personlig vækst i 
processen. 



Nogle i vores undersøgelse lærte nye ting, udviklede nye færdigheder, fandt nye venner som 

bedre forstod deres problem, blev mere tolerante, lærte at værdsætte de små vigtige ting i 

livet, opdagede selvværd selv om de var anderledes, og voksede endda menneskeligt. Denne 
gruppe var i stand til at genopbygge deres identitet, så den kunne rumme deres MCS, og de 
kunne udvikle sig enten på trods af eller på grund af lidelsen. Man kan sammenligne dem med 
Fugl Føniks, der rejser sig fra asken. Dette er målet for dem, der arbejder med MCS–ramte - 
at forøge chancen for, at de bliver en Føniks og trives midt i ufattelige lidelser og afsavn. 
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