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Ökande användning – ny exponering
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CGM och insulinpump - uppskattade

• Förbättrad blodsockerkontroll

• Förbättrad hälsorelaterad livskvalitet

• Mindre smärta och obehag



Förekomst hudbiverkningar

• 10-90% har/har haft hudbiverkningar

• Saknas större inventeringsstudier 

bland alla användare där 

hudbiverkningarna väl karakteriseras



Olika typer av hudbiverkningar

”Adverse skin reactions”Kontakteksem

Infektion/abscess

”Stickreaktion”

”Hypopigmentering”

Bilder från: Berg AK, Nørgaard K, Thyssen JP, Zachariae C, Hommel E, Rytter K, 

Svensson J. Skin Problems Associated with Insulin Pumps and Sensors in Adults with

Type 1 Diabetes: A Cross-Sectional Study. Diabetes Technol Ther. 2018 

Jul;20(7):475-482.



Olika typer av hudbiverkningar

Självrapporterat via frågeformulär, bilder 

som referens. Eksem vanligaste 

hudreaktionen.

Hudbiverkningar

Besvärshistorik Vuxna (118) Barn (144)

Någon gång haft 

hudbiverkan

Insulinpump 80%

CGM 71%

Insulinpump 90%

CGM 80%

Aktuella besvär Insulinpump 34%

CGM 35% 

Insulinpump 63%

CGM 46%

[1] Berg AK et al. High frequencies of dermatological complications in children using insulin pumps or sensors. Pediatr Diabetes. 2018 Jun;19(4):733-740.

[2] Berg AK et al. Skin Problems Associated with Insulin Pumps and Sensors in Adults with Type 1 Diabetes: A Cross-Sectional Study. Diabetes Technol Ther. 2018 Jul;20(7):475-482.
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Kontakteksem

• Irritativt (icke-allergiskt) kontakteksem 

– torr hud, atopiskt eksem

• Allergiskt kontakteksem – kontaktallergi mot ett/flera 
ämnen. Debuterar efter i genomsnitt 6 månaders 
användning[1, 2]

Man kan inte på den kliniska bilden skilja ett 
irritativt och ett allergiskt kontakteksem åt

[1] Hyry HSI et al. Allergic contact dermatitis caused by glucose sensors in type 1 diabetes patients. 

Contact Dermatitis. 2019;81(3):161-6. 

[2] Ulriksdotter J et al. Contact dermatitis caused by glucose sensors– 15 adult patients tested with a 

medical device patch test series. Contact Dermatitis. 2020;83(4):301-9.



Vad är CGM och insulinpumpar 

gjorda av?

Vad förorsakar allergiskt 

kontakteksem?



Allergengrupper i produkterna
Ämne/allergengrupp Andra exponeringskällor

Kolofonium och relaterade substanser

Naturharts, i kåda från gran och tall 

I klistret som fäster häftan mot huden (a)

Plåster, papper, trä  

Akrylater 

I lim som sammanfogar delar i produkterna

I klistret som fäster häftan mot huden (a)

Färger, dentala material, akrylatnaglar, lim

Övriga tillsatsämnen och antioxidationsmedel

Ökar hållbarheten av materialet

I lim och plastmaterial i produkterna 

Allergen kända från andra områden men där 

vi ännu inte har tillräcklig kunskap.



Isobornylakrylat



Förekomst – allergiskt kontakseksem

• Inga stora inventeringsstudier bland alla användare

• Kontaktallergi mot isobornylakrylat: 

3,8% [1], motsvarande siffra i andra studier 0,7% [2],  

respektive 4,2% [3]. Baseras endast på de som remitterats.

[1] Pyl J, Dendooven E, Van Eekelen I, et al. Prevalence and prevention of contact dermatitis caused by FreeStyle Libre: a monocentric experience. Diabetes Care. 

2020;43(4):918-20.

[2] Hyry HSI et al. Allergic contact dermatitis caused by glucose sensors in type 1 diabetes patients. Contact Dermatitis. 2019;81(3):161-6.

[3] Herman A, Darrigade AS, Montjoye L, et al. Contact dermatitis caused by glucose sensors in diabetic children. Contact Dermatitis. 2019;82(2):105-11.



Allergiska kontakteksem

Allergiska kontakteksem orsakas av

olika allergen som finns i många

olika medicintekniska produkter

(MTP). Svårt att hitta fungerande

alternativ till de som blivit allergiska.



Vad kan du göra?

• Vid kontakteksem remiss till yrkes- och miljödermatolog (i vissa 
regioner först remiss till hudklinik).

• Anmäl biverkan till Läkemedelsverket och produktens svenska 
distributör. Diagnos krävs inte. 

Kontakta oss gärna! www.ymda.se

http://www.ymda.se/


Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, 
Malmö (YMDA) - uppdrag

Diagnos och utredning av patienter 

med hudsjukdom som misstänks 

vara orsakad/förvärrad av:

• Miljön

• Arbetsplatsen

Prevention: att verka för en god 
miljö och goda skyddsrutiner i 
riskyrken och riskmiljöer för huden 



Olika steg vid utredning av 
hudreaktioner mot MTP

• Anamnes

• Status

• Kontaktallergologisk utredning

• Behandling och rådgivning

• Åtgärder vid påvisad relevant kontaktallergi



Anamnes

• Atopiskt eksem

• Historik kring användning av MTP och associerade hudbesvär

• Tidssamband mellan användning och hudreaktioner, initialt 
och senare 

• Symtom

• Behandlingsförsök och effekten av dessa



Olika steg vid utredning av 
hudreaktioner mot MTP

• Anamnes

• Status

• Kontaktallergologisk utredning

• Behandling och rådgivning

• Åtgärder vid påvisad relevant kontaktallergi



Status

• Morfologi 

• Lokalisation/utbredning

• Svårighetsgrad



Olika steg vid utredning av 
hudreaktioner mot MTP

• Anamnes

• Status

• Kontaktallergologisk utredning

• Behandling och rådgivning

• Åtgärder vid påvisad relevant kontaktallergi



Kontaktallergologisk utredning

• Epikutantest

• Information om påvisade kontaktallergier och deras 
relevans, diagnos och behandling, sekundärprevention

• Remissvar  



Epikutantest

• Patienten måste testas riktat 
med tanke på exponering.

- ofta med eget material.



Utmaningar i utredningen:

• Individen har ofta använt flera produkter

• Det sker en kontinuerlig utveckling av produkterna 

• Vid förändring av produkt behöver detta ej deklareras        

eller produktnamnet ändras



En utredning innebär normalt 3 besök för patienten

1)Anamnes, testning (48h exponering för testsubstanser)



2)Testavläsning dag 3/4

3)Testavläsning dag 7, 

information om funna allergier, 

patientinformation 



Olika steg vid utredning av 
hudreaktioner mot MTP

• Anamnes

• Status

• Kontaktallergologisk utredning

• Behandling och rådgivning

• Åtgärder vid påvisad relevant kontaktallergi



Behandling och rådgivning

• Irritativa kontakteksem – mjukgörande

• Allergiska kontakteksem – undvika exponering

• Remissvar

• Vikten av tidig diagnostik – orsak till besvären, undvika 
exponering, ej exponera skadad hudbarriär

• Till nytta för den enskilda och gruppen



Olika steg vid utredning av 
hudreaktioner mot MTP

• Anamnes

• Status

• Kontaktallergologisk utredning

• Behandling och rådgivning

• Åtgärder vid påvisad relevant kontaktallergi



Åtgärder vid påvisad relevant 
kontaktallergi

• Anmälan Läkemedelsverket 
(Medicinteknik | 
Läkemedelsverket 
(lakemedelsverket.se) och 
produktens svenska 
distributör

https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/medicinteknik#hmainbody3


Påverkan i ett vidare perspektiv

• Individ – kostnad, tid, klåda, obehag, eksem vid exponering 
för ämnet i andra produkter, t.ex. PVK, svårt hitta 
fungerande alternativ.

• Samhället/sjukvård – kostnad (byta produkt oftare, annan 
produkt).



Medicintekniska produkter/ CGM och insulinpump



Hur kan vi platta kurvan? 

• Primärprevention – toxikolog med 
dermatologisk kompetens, lagstiftning – låg 
halt av känt allergiframkallande ämnen i 
produkterna

• Sekundärprevention – förhindra 
exponering för de som blivit allergiska, 
produktutveckling – allergen avlägsnas

• Information om innehåll –
innehållsdeklaration och/eller kemisk 
analys

• Hittills: utredning, vetenskaplig 
rapportering, modifierad sammansättning 
av produkterna



Patienten vill ju fortsätta använda sin MTP……

Delvis är det därför vi tror att:

Patienterna söker för problemet med delay

Vi hittar allergier hos patienterna som kan bero på olika preventiva 

insatser som gjorts

Trots alla behandlingsförsök är hudproblem en vanlig anledning till 

att behandling med MTP avbryts [1] 

Det är också därför patienterna ställer upp på ett fantastiskt sätt för 

att komma tillrätta med problemet och få en diagnos-och hjälpa andra i samma situation

[1] Asarani NAM et al. Cutaneous Complications With Continuous or Flash Glucose Monitoring

Use: Systematic Review of Trials and Observational Studies. J Diabetes Sci Technol. 2020



Framtiden

• Produkterna används framför allt hos 

barn som kommer att bära produkterna 

på huden i många år

Genom samarbete mellan diabetesklinik –

utredande hudklinik – industri – platta kurvan 

framöver – fler kan använda produkterna utan 

besvär



Tack!

• Josefin.ulriksdotter@med.lu.se

mailto:Josefin.ulriksdotter@med.lu.se

