SHR I MEDIA
PR-ANSVARIG LENA EDBERG PRESENTERAR POPULÄRA INLÄGG I
VÅRA EGNA KANALER OCH VART SHR HAR SYNTS I ANDRA MEDIA
HÄNG MED DIREKT I VAD SOM HÄNDER GENOM ATT FÖLJA OSS
PÅ FACEBOOKSIDAN: SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION,
SHR
OCH PÅ INSTAGRAM: AUKTHUDTERAPEUT
GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP; SHR MEDLEMMAR
OCH GLÖM INTE ATT TAGGA #AUKTORISERADHUDTERAPEUT I
ERA INLÄGG OCH HJÄLP OSS GÄRNA ATT SPRIDA VIKTIG
INFORMATION TILL KONSUMENTERNA GENOM ATT DELA VÅRA INLÄGG.
ANTAL FÖLJARE JUST NU: INSTAGRAM 3 253, FACEBOOK 4 985
AUGUSTI - SEPTEMBER 2019
16/8 Denna bild med text av vår vice ordförande Malin Tivlin
fick stort genomslag på Facebook ” ”Varje dag ser jag aktörer i
skönhetsbranschen som utför behandlingar på människor utan
en ordentlig utbildning och helt utan skrupler för vad som kan
ske, bara för att de gillar att jobba med ”skönhet”. Vi
auktoriserade hudterapeuter har en SHR-godkänd utbildning
OCH behandlingsskadeförsäkring om olyckan trots allt skulle var
framme. Vi jobbar med syror, nålar, laser och andra
avancerande behandlingar så en korrekt utbildning är A&O.
Att bli hudterapeut är en lång och tuff utbildning med
mestadels anatomi på schemat. Att bli hudterapeut är INGET
som sker på en tvådagarskurs utan kräver dedikation och
seriositet. Vem vill du ska gipsa ditt brutna ben: en som gillar
papier mache eller en ortoped?
Och en sak till: jag jobbar inte med skönhet - jag jobbar med
hudhälsa.”

24/8 Detta meddelande från meddelande från SHRs
ordförande Annica Joensuu blev också mycket delat och
uppskattat. ”Vart är vi på väg? Senaste tiden har vi sett en
oroande utveckling som vi också har försökt uppmärksamma
i våra kanaler. Allt fler personer utan grundläggande
hudterapeututbildning har tagit sig in i skönhetsbranschen
och erbjuder allt mer avancerade behandlingar. En del
behandlingar så avancerad att inte ens utbildade
hudterapeuter vågar erbjuda dessa. Många har inte ens
registrerad firma och utför behandlingarna hemma, ofta utan
att ha anmält verksamhet som stickande/skärande.Andra
tycker att det är en bra idé att också utbilda andra utan
hudterapeututbildning i den behandling man själv kan. Vi ser
också en del s.k. sjukvårdspersonal som har
hudvårdssalonger, en del utan legitimation. Och förstås så ser
vi allt fler skador på kunder.Nu blir det därför allt viktigare att
SHR syns och att vi alla hjälps åt. Både medlemmar och deras
kunder. Det finns ju ingen lagstiftning som reglerar detta.
Vem som helst får faktiskt starta skönhetsverksamhet och
utföra dessa avancerade behandlingar. Vi måste ALLA
informera om hudterapeutyrket, auktorisation, SHR,
behandlingsskadeförsäkringen, skador m.m. varje dag till varje kund och kunderna behöver
sprida detta vidare. Det är det enda sättet att få ut informationen. Konsumenterna är inte
medveten om hur det ser i branschen även om ansvaret idag ligger helt på dem. Så vi måste
outtröttligt fortsätta att informera, informera, informera.
Media hjälper också till, bland annat kunde man den 30e juli läsa artikel om detta i Blekinge
Läns tidning.”

17/9 Expressen: ”Vita knottror i ansiktet – så får du bort
dina milier. Försök aldrig att klämma bort dina milier,
varnar hudterapeuten Annica Joensuu.
Milier är små vita knottror som uppkommer runt ögonen
och kan misstas för finnar. Men försök inte att klämma
dem – då riskerar du att skada huden. Här berättar
hudterapeuten hur du bäst tar bort de oönskade
prickarna.”

23/9 Året Runt nr 39 2019 ”Så fixar du stråna!
Plötsligt är de där – de irriterande skäggstråna på
hakan, överläppen och kanske på kinderna. Vad
gör man om man inte vill ha dem där? Vi har
frågat proffsen.”
Experterna som intervjuades i artikeln var Annica
Joensuu, Lotta Juvelin och Elisabet Andersson alla tre är Auktoriserade Hudterapeuter med
Mästarbrev.

25/9 Salong Perfection lyfte SHR, sin auktorisation och
gesällbrevet i ST Tidningen.
Steffanie Wiberg som äger salongen i artikeln:
”Vi är två som är auktoriserade hudterapeuter, en som
är frans & brynstylist och hälsocoach samt en som är
specialistsjuksköterska. Alla har hög kompetens och
mycket erfarenhet inom yrket. Det är SHR, Sveriges
Hudterapeuters Riksorganisation, som utnämner
auktorisationen. Dessutom har samtliga terapeuter
Gesällbrev – en kvalitetsgaranti som genom gesällprov
bevisar att personen är väl insatt i yrket. Så våra kunder
kan känna sig trygga hos oss. ”

