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Kartläggning av hudbesvär 
bland personer med diabetes 

som har/har haft behandling med 
insulinpump och/eller sensor 

för blodglukosmätning



Frågorna i webbenkäten
Frågorna i undersökning besva-
ras i en webbenkät. Frågorna, 9 
stycken, handlar om dina hud-
besvär och de medicintekniska 
produkter du använder eller har 
använt för din behandling. 
Enkäten tar ca 10 minuter att 
besvara. För att komma till  
webbenkäten skriver du in 
camm.sll.se/diabetesprojektet i 
sökfältet på din dator. På första 
sidan i webbenkäten finns mer 
utförlig information om studien.

Är du som vill delta i 
studien under 15 år?
I så fall måste en förälder ge sitt 
skriftliga samtycke. Du kan fylla 
i enkäten men först efter att 
samtycke har skickats in till oss 
på enheten för arbets- och 
miljödermatologi kommer du 
att komma med i studien. 
Samtyckesblankett och infor-
mation riktad till barn kan du få 
på din diabetesmottagning. Du 
kan också ladda ner samtyckes-
blankett och information riktad 
till barn och vuxna på CAMM:s 
hemsida camm.sll.se/diabetes-
projektet.

Vi genomför också, som 
en del i kartläggningen, 
en klinisk studie med 
lapptestning på ryggen 
Du som har hudbesvär som du 
kopplar till din användning av 
pump eller sensor kan om du 
vill delta i en klinisk studie där 
vi undersöker orsaken till dina 
hudbesvär. Du får då besöka 
hudallergimottagningen för att 
med hjälp av en lapptest på 
ryggen (epikutantest) utreda 
om har utvecklat en kontaktal-
lergi mot ämnen i pumpen eller 
sensorn. Mer information om 
studien kan du få på din dia-
betesmottagning eller genom 
att gå in på CAMM:s hemsida 
camm.sll.se/diabetesprojektet.

Om du vill ha en tid för 
lapptest är du välkommen att 
vända dig till 
Hudallergimottagningen på 
telefon 08-123 372 36.

Ina Anveden Berglind  
(projektansvarig forskare)  
Överläkare, Med Dr.  
Enhetschef på Enheten för 
arbets- och miljödermatologi

Centrum för arbets- och 
miljömedicin

E-post:
Ina.anveden-berglind@sll.se

Studien vänder sig både till dig som 
har och till dig som inte har några 

hudbesvär.

Webbenkät
Vi genomför nu en kartläggning 
i Stockholm, med hjälp av en 
webbenkät, för att undersöka 
hur vanligt det är med hud-
besvär bland de som har eller 
har haft behandling med pump 
och/eller sensor. Undersök-
ningen genomförs vid Centrum 
för arbets- och miljömedicin 
(CAMM), med Stockholms Läns 
Sjukvårdsområde som forsk-
ningshuvudman.

Hudbesvär kan orsakas av de 
produkter som används för 
behandling med pump och sen-
sor. Huden kan bli irriterad på 
platsen där sensorn/pumpen/
infusionssetet är fäst. Ämnen 
som finns i produkterna kan 
också orsaka kontaktallergiska 
eksem med rodnad, klåda och 
blåsor i huden. Om man har fått 
en kontaktallergi skapar krop-
pen ett minne i immunförsvaret 
och huden kommer att reagera 
med eksem vid alla framtida 
kontakter med just det ämnet. 
En kontaktallergi kan göra det 
omöjligt att fortsätta använda 
produkten. Sedan 2016 har vi 

på hudallergimottagningen haft 
allt fler personer med diabetes 
med uttalade hudbesvär, men vi 
vet inte hur vanligt det är med 
hudbesvär bland alla personer 
med diabetes som har pump och 
sensor i region Stockholm.

Syftet med studien
Syftet med enkäten är att un-
dersöka hur vanligt det är med 
hudbesvär vid behandling med 
pump/sensor, och vilka pro-
dukter som förorsakar besvär. 
Därför är det viktigt att få 
svar från de som har besvär 
och men också från dem 
utan besvär. Kunskap om 
detta ökar möjligheterna att i 
framtiden få tillgång till säkra-
re produkter för personer med 
diabetes, genom att påverka 
dem som tillverkar och dem som 
upphandlar pumpar och senso-
rer, liksom de myndigheter som 
godkänner produkterna. Vi har 
vänt oss till Region Stockholms 
diabetesmottagningar och till 
patientföreningarna för diabetes 
för att få kontakt med dig som 
använder pump eller sensor.
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