
6   Danmark FREDAG 9. OKTOBER/ MX.DK

Ser stort på flertal
DANMARK. Finansminister Claus 
Hjort Frederiksen (V) gør det 
nu klart, at regeringen vil se 
stort på politiske aftaler, som 
brede flertal i Folketinget står 

bag, men 
som Ven-
stre ikke 
selv er en 

del af. Det 
skriver 

JP. RB

Kort nyt

Vær sikker på at vælge 
hygiejnebind uden duft, 

hvis du vil undgå parfume i 
underlivet.

DANMARK. Du kan risikere 
allergi, kløe og eksem, hvis 
du bruger parfumerede 
produkter i underlivet.

Normalt forbinder man ikke 
hygiejneprodukter til underli-
vet med parfume. Men bind og 
trusseindlæg kan være fyldt 
med parfume, selv om det ikke 
står på pakken, og det kan få 
store konsekvenser for krop-
pen. Forbrugerrådet Tænk 
Kemi opfordrer til at gå efter 
Svanemærket eller Blå Krans, 
hvis man vil være helt sikker 
på at undgå parfume.

»Vi er mere sarte i underli-
vet. Parfume kan give eksem, 
kløe og udflåd. Det er underli-
vets måde at sige fra på,« siger 
Christine Felding, speciallæge 
i gynækologi og obstetrik.

Ud over kløe, udflåd og ek-
sem kan parfume i dine hygiej-
neprodukter også give dig al-
lergi, forklarer Astma-Allergi 
Danmark.

»Du kan risikere at udvikle 
parfumeallergi – og 

Parfumerede hygiejnebind kan 
være skadelige for underlivet 

den forsvinder ikke resten af li-
vet,« siger vicedirektør Anne 
Holm Hansen.

Men det er svært at gennem-
skue, hvilke bind og trusseind-
læg der er parfume i. Det ople-
ver de hos Astma-Allergi Dan-
mark, der fortæller, at de på 
det seneste har oplevet mar-
kant flere henvendelser i deres 
rådgivning om bind.

»Folk ringer og er usikre på, 
hvad der er i – og ikke mindst 
hvordan de slipper uden om 
det,« forklarer vicedirektør 
Anne Holm Hansen.

I den danske lovgivning er 
der nemlig ikke krav om, at der 
skal deklareres, hvis der bru-
ges parfume i bind. Det er pro-
blematisk, mener Astma-Aller-
gi Danmark.

»Forbru-
gerne har 
jo ikke 

en chance for at gennemskue, 
om der er parfume i et produkt, 
når det ikke står på produk-
temballagen. Man burde regu-
lere,« lyder det fra Anne Holm 
Hansen.

Forbrugerrådet Tænk Kemi 
er enig.

»Vi synes klart, det skal de-
klareres tydeligt. Der bør jo slet 

ikke være parfume omkring 
sensitive steder på kroppen,« 
siger projektleder Claus Jørgen-
sen.

En af de producenter, der la-
ver flere slags bind med duft, 
er Always. Metroxpress ville 
gerne have spurgt Always, om 
deres bind indeholder parfu-
me, men det var i går ikke mu-

ligt at få en kommentar.
MAJA.GROEN-

HOLDT@

MX.DK

Det strømmer ind med frivillige på børnehospice
DANMARK. Det er ikke frivillig 
hjælp, der mangler, når Dan-
marks første børnehospice åb-
ner den 1. november. 

Sankt Lukas Stiftelsen, der 
står bag det kommende pleje- 
og værested for døende børn 
beliggende i Hellerup, har væ-
ret nødt til at oprette en vente-
liste til alle de hjælpsomme 
hænder, der ønsker at sørge for 
en så god tid som muligt for 
børnene og deres familier.

To af de frivillige, 20-årige 
Caroline Louise Bakhøj Peder-
sen og 23-årige Laura Stauner, 
glæder sig over at have fået lov 
til at yde omsorg for de små 
skæbner.

»Det har altid været min sto-
re drøm at arbejde på et børne-
hospice. Det er noget af det 
smukkeste at give børnene en 
god tid, mens de er her,« siger 
Caroline, der til daglig arbejder 
i en vuggestue.

Begge frivillige er dog forbe-
redt på, at der vil komme sorg-
fulde dage i arbejdet med de 
døende børn.

»Det bliver helt klart det 
hårdeste ved jobbet, men tan-
ken om at gøre en forskel i den 
sidste tid for de her børn vil 
være det hele værd,« siger Lau-
ra Stauner, der er sygeplejer-
skestuderende. 
CHA@MX.DK

Læs mere på mx.dk

»Det giver en stor vær-
di at få en så livsbe-
kræftende op-
levelse ud af 
hverda-
gen.«
Laura 
Stau-
ner.
23 år

»Jeg må arbejde med 
ikke at tage 

arbejdet 
med mig 
hjem.«

Caroline  
Louise 
Bakhøj  
Peder-
sen.
20 år.

V holder fast i sit 
syn på dagpenge
DANMARK. Venstre holder i ud-
gangspunktet fast i partiets 
holdning til et nyt dagpengesy-
stem, skriver politisk ordfører, 
Jakob Ellemann-Jensen i en 
sms til Ritzau. Meldingen kom-
mer, efter Socialdemokraterne 
har skiftet holdning og nu si-
ger, at et nyt dagpengesystem 
godt må koste flere penge. Ven-
stres holdning er, at det ikke 
må blive et dyrere dagpengesy-
stem end i dag. RITZAU

I disse Always-trusseindlæg står der ‘neutralises odours’ på forsi-
den. Men kigger man nærmere på varedeklarationen, fremgår der 
på flere sprog ordet ‘parfume’, mens der på dansk står: ‘med duft.’

48-årig pædofil tiltalt
RANDERS. En 48-årig mand fra 
Randers er ifølge Østjyllands 
Politi tiltalt for at have opfordret 
og medvirket til, at mindst 23 
personer verden over har begå-
et overgreb mod børn og opta-
get billeder og videoer af det. RB

P1 afslører politi
DANMARK. DR’s P1 Dokumentar 
fortalte i går, at Københavns Po-
liti har lavet en række visitatio-
ner uden for de visitationszo-
ner, som politiet i en årrække 
har oprettet i områder med 
særlig risiko for vold. RB


