
Stockholm 2018-06-05                                                                           
 
Astma- och Allergiförbundet har kontaktats av ett antal medlemmar som med oro konstaterat 
att Apoteket AB nu lanserar en ny doftserie, Sabe´Masson – Soft perfumes. Apoteken har som 
främsta uppgift att tillhandahålla läkemedel och det är svårt att förstå beslutet att 
marknadsföra doftande produkter som direkt stänger dörren för en större grupp kunder och 
patienter. Detta gäller både personer med sensorisk hyperreaktivitet, SHR, vilket 6 procent av 
befolkningen fyller kriterierna för, och personer med MCS, Multiple chemical sensitivity. Så 
många som 33 % av befolkningen anger själva att de har någon form av doftkänslighet. 
Förutom dessa grupper påverkas personer med astma ofta negativt av starka dofter och där är 
förekomsten ca 10 % hos både barn och vuxna.  
 
Både miljöbalken och Folkhälsomyndigheten anser att en tillsats av parfymämnen i en allmän 
lokal gör att luftkvaliteten blir sämre och kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Då 
blir det mycket märkligt när Apoteket, som ska möta människors behov av läkemedel, säljer 
parfymer och andra doftande produkter som kunden förstås vill dofta på innan sitt köp. Ofta 
besöker man sitt apotek för att hämta sina läkemedel då man redan är påverkad av sin 
sjukdom, vilket gör att känsligheten redan är högre än normalt. 
 
För personer med sensorisk hyperreaktivitet, SHR, räcker det med mycket låga halter av ett 
doftande ämne för att man ska bli sjuk och få symtom. Eftersom det för personer med SHR 
inte handlar om en allergisk reaktion där immunförsvaret är involverat kan man få reaktioner 
även om doftämnena inte är allergiframkallande. Det ska även poängteras att det inte finns 
några mediciner för att dämpa symptomen vid en reaktion för en person med 
doftöverkänslighet, som ofta yttrar sig i andningssvårigheter, huvudvärk, yrsel och tryck över 
bröstet. Symptomen håller dessutom ofta i sig i flera dagar, även vid kort exponering och kan 
till och med leda till sjukfrånvaro.  
 
Det vore stort och mycket tacksamt för en större grupp människor om Apoteket AB gjorde ett 
nytt övervägande. Återskapade tillgängliga butiksmiljöer, satte kvalitet och trygghet i främsta 
rummet samt öppnade dörrarna för alla kunder. 
 
 
Vänliga hälsningar Maritha Sedvallson 
Förbundsordförande 
Astma- och Allergiförbundet 
Rosenlundsgatan 52 
118 63 Stockholm 
Tfn. 070-661 54 75 
maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se 
 


