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PERFECT EYE CREAM
Rek. utpris 449 kr 

GILDA - för en hälsosam hud

Skyddar
Superoxide Dismutase och Vitamin C är 
kraf t ful la ant ioxidanter som skyddar.

Reparerar huden
Siegesbeckia Oriental is och ekologisk 
Rapsol ja lugnar och reparerar huden.

PERFECT EYE CREAM samt övriga produkter i Gildas hudvårdsserie finns att köpa på www.gildacosmetic.se samt hos återförsäljare.

Djup återfuktning
Hudidentisk Hyaluronsyra och Glycerin 
trol lar bort torrhetsrynkor och ger 
huden en ungdomlig känsla.

Ljusar upp
REGU®-AGE motverkar mörka r ingar, 
l jusar upp samt minskar svul lnad 
runt ögonen.

Stimulerar din huds nybildning
Mikroinkapslat A-vitamin t i l lsammans med 
SYN®-COLL (Palmitoyl Tr ipeptide-5) och vi ld 
nyponrosol ja ger en fastare hud.

Före behandl ing Ef ter 8 veckor

Före behandl ing Ef ter 84 dagar

REGU®-AGE ger upp t i l l  35% förbättr ing av mörka r ingar och upp t i l l  31% 
förbättr ing av svul lnad ef ter 8 veckor. Testobjekten har använt REGU®-
AGE två gånger per dag. 

Studier visar:

SYN®-COLL förbättrar rynkdjupet avsevärt ef ter 84 dagar.  Testobjekten 
har använt SYN®-COLL två gånger per dag. 

www.gildacosmetic.se  •  031-16 87 87  •  info@gildacosmetic.se
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ORD FRÅN ORDFÖRANDENORD FRÅN ORDFÖRANDEN

För kundens trygghet och säkerhet så har SHR 
etiska regler som alla medlemmar måste 
rätta sig efter. Man ska ha ett kompetent och 
säkert yrkesutövande, inte gå utanför sitt 

kompetensområde och uppträda professionellt både 
gentemot kunder, allmänhet och kollegor. Här är det 
lätt att bli fartblind när marknaden översvämmas 
av nya tekniker och behandlingar. Det är viktigt att 
stanna upp och verkligen försäkra sig att man har vänt 
sig till rätt kompetens för de behandlingar man vill 
göra. Kontrollera alltid att salongen du väljer är med-
lem i SHR och att hudterapeuten är en Auktoriserad 
Hudterapeut. 
 
Fortbildning är viktig. SHR anordnar regelbundet 
en rad fortbildningstillfällen bland annat i samband 
med våra regionträffar. Att fortbilda sig kommer att 
bli nödvändigt i framtiden. För de flesta yrken finns 
idag krav på kompetensutveckling för att klara av sitt 
arbete. SHR ger auktorisation till sina medlemmar. I 
detta finns i dag en uppmaning om att fortbilda sig. I 
framtiden hoppas vi att detta blir ett krav även för oss. 

Vi sitter med i den tekniska kommittén i SIS som utför 
ett standardiseringsarbete för vårt yrke. I det förslag 
som nu har utarbetats finns också förslag på krav om 
fortbildning. 
 
SHR har krav på att alla medlemmar ska ha behand-
lingsskadeförsäkring. Denna ska täcka skador som 
har uppstått i samband med behandling. Det är därför 
viktigt att salongen vid eventuell felbehandling, skada 
eller liknande där kunden blivit drabbat alltid anmäler 
detta till försäkringsbolaget. Vår försäkring är unik 
och de ansvarsförsäkringar som man som enskild 
näringsidkare kan teckna hos olika försäkringsbolag, 
täcker inte behandlingsskada. 
 
Att sätta kunden i främsta rummet är en självklarhet 
för våra medlemmar!

 

     

Den viktigaste personen 
för oss som hudterapeuter 
är DU, vår kund
 

Annica Joensuu

I din hand håller du det första exemplaret av SHR:s kundtidning. 
SHR, Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation är en ideell förening för 
hudterapeuter. SHR arbetar för en hög kvalitet på utbildning och även 
för fortbildning av våra medlemmar. SHR ska verka för ett seriöst och 
kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga på 
etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet. Medlemmar i SHR är 
Auktoriserade Hudterapeuter. En del av vårt arbete är att göra en tid-
ning för våra medlemmar. Vi vill nu bjuda in dig kund till vår värld genom 
att göra en kundvariant av vår medlemstidning ”Hudterapeuten”.
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HUDTERAPEUTEN KONSUMENT nr 1 2014
innehåll

De flesta har säkert många gånger stött på 
skyltar och annat informationsmaterial 
som upplyser om att ”bad sker på egen 
risk” eller uppmanar att hålla barn borta 

från t.ex. byggarbetsplatser eftersom ”målsman ansva-
rar för barn”. Det juridiska ordet för den här typen av 
budskap är ansvarsfriskrivningar. Sådana förekom-
mer på många områden och har ofta olika juridisk 
innebörd. Även om bad sker på egen risk, är det inte 
alls givet att badhusägaren inte har något ansvar för 
sina badande gäster.  Skälet till att ansvarsfriskriv-
ningar inte alltid har full verkan och inte är något man 
hur som helst kan förlita sig på, är att det alltid finns 
ett skadeståndsansvar för var och en, enligt skade-
ståndslagens regler och allmänna rättsprinciper, och 
vid den oaktsamhetsbedömning som görs då man stäl-
ler sig frågan om någon är ansvarig för att ersätta en 
uppkommen skada, får en rad olika faktorer betydelse. 
Friskrivning från ansvar är bara en del i en sådan 
bedömning och andra faktorer, såsom risker, kunskap 
hos den vållande och vilka försiktighetsåtgärder som 
borde ha vidtagits, vägs också in i den samlade oakt-
samhetsbedömningen. Ibland har friskrivningar ingen 
betydelse alls, rent juridiskt, medan de i andra sam-
manhang får större genomslag, t.ex. mellan närings-
idkare i kommersiella förhållanden. 

Skönhetsbehandlingar är ett än så länge oregle-
rat område, och det finns ingen speciell lagstift-
ning som gäller för den typen av behandlingar. 
Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig, men 
får ofta s.k. analog tillämpning i olika hänseen-
den, dvs. man kan tillämpa lagens bestämmelser på 
avtalsförhållanden som inte direkt träffas av lagen. 
Utgångspunkten, i och med att konsumenttjänstlagen 
inte är direkt tillämplig, är dock att hudterapeuten och 
kunden har frihet att själva komma överens om vad 
som ska gälla för deras avtalsförhållande vid utförande 
av skönhetsbehandlingar. Detta gäller även friskriv-
ningar av ansvaret vid skador på grund av behandling-

en, som alltså som utgångspunkt är tillåtna. Därmed 
inte sagt att friskrivningen får fullt genomslag vid en 
prövning av hudterapeutens ansvar för en uppkom-
men skada. Den bedömningen beror på en rad andra 
faktorer, såsom vilka risker behandlingen är förknip-
pad med och vilka försiktighetsåtgärder som med 
hänsyn till risker och kundens hälsotillstånd m.m. 
borde ha vidtagits, vilken information kunden fått osv. 
Hudterapeutens agerande i stort är kort sagt nog så 
viktigt som vad man kommit överens om när kunden 
beställde behandlingen. Vid t.ex. IPL och laserbehand-
lingar, epilering, avancerad apparatur eller kemisk 
peeling, som är förenade med större hälsorisker för 
kunden, är ansvaret för hudterapeuten större och man 
förutsätts informera kunden om behandlingen och 
dess risker, ha särskild kunskap om behandlingen och 
dess utförande, och förmodligen också förvissa sig 
om att behandlingen inte är olämplig för kunden, dvs. 
undersöka kundens hälsotillstånd och ställa frågor för 
att utesluta omständigheter hos kunden som medför 
att behandlingen inte bör utföras. Brister i den omsorg 
som med hänsyn till främst behandlingens karaktär 
bör iakttas, kan leda till att hudterapeuten anses ska-
deståndsskyldig för skador på grund av behandlingen 
oavsett om man helt friskrivit sig från ansvar. Ett avtal 
som helt friskriver hudterapeuten från ansvar kom-
mer i det läget sannolikt betraktas som helt eller delvis 
oskäligt enligt avtalsrättliga regler. 

Sammanfattningsvis går det aldrig att helt friskriva 
sig från ansvar för skador på grund av en skönhets-
behandling, eftersom det är så många andra faktorer 
som spelar in vid bedömningen av en hudterapeuts 
eventuella ersättningsansvar. Hudterapeuten har all-
tid ett ansvar som inte går att helt friskriva sig ifrån. 
Eftersom SHR:s medlemmar har en behandlingsska-
deförsäkring, finns också skydd för skador som upp-
kommer vid behandlingar där hudterapeuten anses 
ansvarig för skadan.  

Skönhetsbehandlingar tillhör ett, än så länge, lagmässigt oreglerat område. 
Därmed inte sagt att behandlande hudterapeut inte har något ansvar för 
skador som kan uppstå på grund av en behandling. Denna artikel beskriver 
vad som gäller för hudterapeutens ansvar vid skador på grund av skönhets-
behandlingar, och SHR:s syn på ansvarsfriskrivningar gentemot kunden.

Text: Advokat Hanna Vikström

& 
ANSVAR för skador vid   
            behandlingar  
ansvarsfriskrivningar

ANSVARansvar
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Årets upplaga av SM i make up blev en fantastiskt lyckad tillställning. 
Sockersöta tävlingsbidrag, en engagerad jury och mycket publik.

 

SM i make up 2013

SM I MAKE UP 2013sm i make up 2013

Lördagen 5 oktober gick de färgsprakande 
Svenska Mästerskapen i Make Up av stapeln! 
Det underbart söta temat Call me Cupcake 
lockade många sökande om de 10 tävlings-

platserna och ännu fler nyfikna åskådare! Namnet på 
temat fick vi lov att låna från Linda Lomelino, känd 
för sin bakning, och som har en blogg med detta 
namn. 

Evenemanget hölls på Skrapan i Stockholm och där 
kunde publiken även få dekorera sina egna cupcakes 
med hjälp av Cupcake Stockholm. Konferencier i år 
var Robin Winberg, engagerad hudterapeutelev, som 
fick ställa upp då vår inbokade konferencier Kayo fått 
förhinder. Robin klarade detta med bravur. Den emi-
nenta juryn Veronica Liljeblad, Stina Borgström, Ann 
Charlotte Birnik, Alexandra Jastré och Micke Nilsson 
gjorde ett utmärkt jobb. 
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SM I MAKE UP 2013sm i make up 2013

Ett stort grattis till 1:a pristagaren Annika Söderlund (modell: Åsa Rimmerfeldt) som 
får representera Sverige i International Championship 2014 i Dusseldorf!
Juryns motivering: 
En fantastisk kombination med det bästa från en 50-tals pinuppa och en nutida cup-
cake. Proffsigt gjord med en balans som visar på stor teknisk kunskap. 

2:a pris gick till Cecilia Lidén (modell: Lisen Helleday)
3:e pris till Paula Hallgren (modell: Beatrice Hallgren)
Kate Wacz hederspris fick Emelie Karlsson (modell: Sandra Ström)
Och Publikens favorit blev Jenny Andersson (modell: Lisa Andersson)

Stort tack till 10 fantastiska tävlande och deras 10 Cupcakes!
Tack till den eminenta juryn!
Tack till vår konferencier Robin Winberg!
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AKNEakne

Det orsakas av tilltäppta porer och överdri-
ven fett (talg)- produktion av talgkört-
larna samt inflammation i hårsäckarna. 
Normalt förekommande bakterier i huden, 

Propionibacterium acnes (P.acnes), producerar inflam-
matoriska biprodukter och överkolonisering av denna 
bakterie i de tilltäppta porerna kan förvärra inflam-
mationen och orsaka finnar och pormaskar, så kall-
lade komedoner. Dessa kan vara mer eller mindre 
inflammerade och de mer inflammerade kallas papu-
lopustuler. Ökad talgproduktion kan orsakas av hor-
monförändringar och ökade nivåer av det androgena 
hormonet testosteron. Detta överskott av talg gör att 
bakterierna i huden får näring, vilket kan orsaka mer 
inflammation. Talg kan även oxideras (utsättas för 
oxidativ stress), det vill säga angripas av reaktiva syre-
molekyler, vilket ytterligare förvärrar inflammationen. 
I en artikel beskriver författarna en teori om att det är 
oxidativ stress som är själva startskottet för utveck-
lingen av akne. Antioxidanter är molekyler som skyd-
dar mot oxidativ stress och det har visat sig att patien-
ter med akne ofta har låga nivåer av antioxidanter.

Andra hormoner som påverkar utvecklingen av akne 
är insulin like growth factor (IGF-1). Mejeriprodukter 
(speciellt mjölk) samt en kost med hög glykemisk 
belastning (GB) ökar nivåerna av IGF-1. Områden där 
kosten har naturligt låg glykemisk belastning har färre 
fall av akne. Att hålla en jämn blodsockerbalans är 
även viktigt då bakterier söker sig till områden med 
hög halt av glukos. Kost med lågt glykemiskt index 
(GI) har visats minska symptom hos patienter med 
akne. 

Antibiotika används ofta i behandling av akne då 
bakterieinfektioner kan förvärra inflammationen och 
göra problemen värre. Därför är det viktigt att inte ta 
på de drabbade områdena med fingrarna då detta ökar 
infektionsrisken. Tyvärr är det så att antibiotika inte 
skiljer på olika typer av bakterier utan även dödar den 

normala bakterieflora, vilket kan leda till svampinfek-
tioner och även minskat skydd mot skadliga bakterier 
och andra mikrober. Dessutom kan överanvändning 
av antibiotika leda till resistens. Andra lösningar kan 
vara krämer och andra externa medel för att behandla 
överskottet av bakterier i huden som orsakar aknen. 
Näring mot akne
Vissa näringsämnen har olika effekt på de olika orsa-
kerna till akne. Vitamin B5 (pantotensyra) är fysiolo-
giskt aktivt som ämnet koenzym A och är viktig för 
fettförbränningen. Tillskott av vitamin B5 har visats 
hjälpa vid akne och detta tros vara tack vare minskad 
produktion av talg genom att öka förbränningen av 
fett, minska storleken på porerna samt reglera pro-
duktionen av könshormoner. Det finns en teori om 
att det inte är hormoner i sig som är orsaken till akne 
utan att bildningen av hormonerna kräver mycket 
vitamin B5 och kan leda till brist. Det i sin tur gör då 
att det bildas ett överskott av fett (talg) i huden som 
leder till utvecklingen av finnar. Vitamin B5 finns i det 
mesta från växtriket men de nivåer som visats i studier 
hjälpa mot akne uppnås endast genom tillskott. Zink 
är viktigt för att reglera immunförsvaret, då främst 
processer som involverar inflammation, men det har 
även associerats med nivåer av vissa immunceller 
samt det hämmar tillväxten av P.acnes i huden. Zink 
är kofaktor (strukturell del av ett enzym) till omkring 
300 enzymer och är viktig för ett stort antal proces-
ser runtom i kroppen. Det är bland annat viktigt för 
metabolismen av A-vitamin, som också är viktig för 
akne, och många studier visar att olika former av 
zinktillskott har minskat aknebesvär, främst av den 
inflammatoriska varianten. En annan effekt av zink är 
att det är viktigt för produktionen av magsyra och det 
har visats sig att så många som 40 procent av personer 
med akne lider av brist på magsyra. Detta kan med-
föra att maten inte bryts ner som den ska i magen, vil-
ket kan orsaka obalans i tarmfloran och ett överskott 
av skadliga bakterier och därmed ökad bildning av 
inflammatoriska ämnen. I en studie fick deltagarna en 

AKNE från ett 
näringsmedicinskt perspektiv
Akne (Acne vulgaris) drabbar de flesta människor mer eller mindre 
någon gång i livet. Det är vanligast i tonåren och uppstår oftast i ansik-
tet men kan även förekomma på ryggen och andra delar av kroppen. 

 

Text: Lina Åhlén
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blandning av zink med antioxidanterna betakaroten, 
C-, och E-vitamin i tre månader. Nästan 79 procent av 
deltagarna hade en 80 – 100 procent förbättring av sin 
akne. Zink finns i bland annat ostron, musslor, kött, 
nötter och frön.

A-vitamin är viktigt för normal hårsäcksfunktion 
och har antioxidanta egenskaper. Det har visat sig 
att patienter med akne har låga nivåer av A-vitamin. 
Tillskott av höga halter av A-vitamin och kombina-
tionen A-vitamin och E-vitamin har visats hjälpa mot 
akne. Läkemedlet isotretinoin är en mycket koncen-
trerad och hög dos av A-vitamin och används vid just 
akne. Detta läkemedel är känt för sina många obe-
hagliga bieffekter. Därför kan ett tillskott av naturligt 
A-vitamin med lägre dos vara ett säkrare alternativ. 
Betakaroten är en fettlöslig antioxidant som tillhör 
karotenfamiljen. Det görs om i kroppen till A-vitamin 
och är ett säkert sätt att få i sig vitaminen då det inte 
kan leda till toxicitet. Betakaroten finns i gröna, gula 
och orange grönsaker och frukter, till exempel morot, 
paprika, aprikoser, sötpotatis och gröna bladgrönsa-
ker. E-vitamin är en annan vattenlöslig antioxidant 
som visats hjälpa vid akne. Det minskar bildningen 
av inflammatoriska ämnen, behövs för omsättningen 
av A-vitamin och för sårläkning. Även E-vitamin har 
funnits varit låg hos patienter med akne. E-vitamin 
finns i bland annat olivolja, avokado, nötter och frön. 
Om E-vitamin intas som kosttillskott bör en naturlig 
form av vitaminen väljas. Selen behövs för metabo-
lismen av E-vitamin och andra viktiga antioxidanter 
runtom i kroppen. Det har även i äldre studier visats 
hjälpa mot akne.

Det är även möjligt att vänliga tarmbakterier, så kallad 
probiotika (Lactobacillus bulgaricus och Lactobacillus 
acidofilus), minskar produktionen av inflammatoriska 
ämnen i huden. Eftersom detta sker på avstånd från 
mage-tarmsystemet har de en så kallad systemisk 
effekt. Även krämer med probiotika har visats effek-
tiva mot stressrelaterad akne, dels genom att minska 
utsöndringen av inflammatoriska ämnen men också 
genom att skapa ett fysiskt skydd så att skadliga bak-
terier inte får fäste. Omega 3 - fettsyror har flera anti-
inflammatoriska egenskaper används ibland i behand-
lingen av akne. 

Blodsockerbalans är som tidigare nämnts viktigt för 
att kontrollera akne. Alfa-liponsyra är ett ämne som 
har visats förbättra kroppens hantering av glukos 
på ett sätt som liknar insulin. Det är även en kraftig 
antioxidant som tidigare beskrivits är viktigt vid akne. 

Den främsta källan av alfa-liponsyra är kosttillskott. 
Kanel har även det effekter på blodsockret genom 
att öka aktiviteten av insulin. Studier visar att intag 
av kanel bidrar till minskade blodsockernivåer hos 
patienter med diabetes typ 2. Kanel har även antibak-
teriell effekt mot P.acnes. 
Laktoferrin är ett glykoprotein (ett protein med kol-
hydrater bundna till sig) som finns i bröstmjölk, saliv, 
svett, tårar och andra kroppsvätskor. Lakto betyder 
mjölk och laktoferrin finns även i komjölk och utvinns 
från vassle i råmjölk. Det är en del av kroppens för-
svar mot mikroorganismer och har antimikrobiala, 
anti-inflammatoriska och antioxidanta egenskaper. 
Det bidrar även till att balansera immunförsvaret och 
verkar ha förmågan att öka aktiviteten hos vissa aktiva 
immunceller. Laktoferrin kan kontrollera inflam-
mation genom att öka eller minska produktionen av 
inflammatoriska ämnen. Flera studier visar att lakto-
ferrin kan hjälpa vid akneproblem. 

Ordet ferrin i namnet hänvisar till att det innehåller 
järn. Järn är nödvändigt för att mikrober skall kunna 
leva och genom att binda järn gör laktoferrinet det 
otillgängligt för mikrober. Detta minskar även den 
oxidativa stress som orsakas av järn, vilket påverkar 
produktionen av inflammatoriska ämnen. Biofilmer är 
kluster av bakterier som skapar en yta där bakterierna 
är skyddade och kan kommunicera sinsemellan. Att 
bakterier bildar biofilmer är ofta början på en infek-
tion. Järn behövs för att biofilmer skall kunna bildas 
och genom att binda järn kan laktoferrin förhindra 
formationen av biofilmer och därmed minska infek-
tionsrisken. Laktoferrin säljs i Sverige som kosttill-
skott.

Som beskrivits i denna artikel är kost och näring 
otroligt viktiga för att förebygga och behandla akne-
problem. Kroppen behöver näringen för att skydda 
huden mot angrepp, läka, reglera processer och för 
att kunna bygga upp frisk vävnad. Genom en god 
kosthållning och komplement med vissa kosttillskott 
vid behov kan många akneformer kontrolleras, vilket 
de studier som omnämnts i den här artikeln ger stöd 
för. Laktoferrintabletter i kombination med ett bra 
multivitamin- och mineraltillskott används numera av 
många hudterapeuter i Sverige som en del av aknebe-
handlingen.

Lina Åhlén, BSc (Hons) Nutritional Science (fil.kand.)

     

AKNEakne
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Mästarutbildning
Mästarbrevet består av en Mästarutbildning på distans under 
10 veckor. Utbildningens mål är att ge en god kompletteran-
de utbildning till en redan kompetent grupp. Under utbild-
ningen ska Mästartiteln placeras in i olika sammanhang och 
på så vis förtydliga vad titeln har för möjligheter och skyl-
digheter. Utöver detta ska kursen ge viktiga grundkunskaper 
inom ekonomi och juridik och en insikt i marknadsföring, 
företagsutveckling och ledarskap. Utbildningen sker genom 
en fysisk träff följt av 9 veckors distansarbete. Studierna sker 
genom videoföreläsningar, studielitteratur och handledning 
via telefon. Utbildningen anordnas av Sveriges Hantverksråd. 
För hudterapeutyrket tillkommer en fördjupningsdel i det 
egna yrket på 4 veckor anordnad av SHR.  

Grundkravet för att få genomgå Mästarutbildning är att man 
har Gesällbrev i yrket samt 10.000 arbetade timmar i yrket.  

Mästarregister
Alla innehavare av mästarbrev finns i ett web-baserat 
Mästarregister där aktiva hantverkare med Mästarbrev 
kan bli sökbara för allmänheten på nätet. Anledningen till 
detta är att det har blivit en markant ökning av efterfrågan 
på skickliga yrkesutövare med kvalitetsgaranti. Registret 
är utformat på ett sätt som lyfter fram personen med 
Mästartitel och de företag som drivs av en Mästare eller 
har Mästare anställda. Sveriges Hantverksråd ansvarar för 
registret.

Mästarbrev i Hudterapeutyrket
Mästarbrevet är ett bevis på yrkesskicklighet som inger förtroende hos allmänheten 
och uppfattas som en garanti för kvalitetsarbete. Att inneha Mästarbrev betyder 
därför oftast mycket mer än bara en personlig tillfredställelse. Som innehavare av 
Mästartitel marknadsförs man till allmänheten.

Information om  
Certifikat Specialiserad Hudterapeut
Specialiserad Hudterapeut är en fortbildning i Dermatologi som bedrivs i samarbete 
med Uppsala och Lunds Universitet. Det är en fördjupningskurs med vissa repeterande 
moment. För att få gå fortbildningen ska man vara medlem i SHR och ha arbetat 
inom yrket i tre år.

Fortbildningen omfattas av två kurstillfällen om vardera 
2 dagar med några veckors mellanrum som avslutas med 
en hemuppgift. Innehållet kan variera lite utifrån vad som 
är aktuellt för branschen just för tillfället. Kursen kallas av 
utbildningsanordnaren för ”fördjupning i hudens anatomi 
och dermatologi” och hos SHR kallas den Specialiserad 
Hudterapeut. 

Efter godkänd hemuppgift registreras man hos SHR 
som innehavare av Certifikat för Spec. Hudterapeut. 
Fortbildningen anordnas vartannat år.

Styrelsen har nu beslutat att införa en fortbildning för de som 
innehar certifikatet specialiserad Hudterapeut enligt samma 
regler som gäller för Certifikatet för Nålepilering. 

MÄSTARBREV
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MÄSTARBREV

SHR-bloggen    
http://shrbloggen.wordpress.com/

Facebook
http://www.facebook.com/sverigeshudtera-
peutersriksorganisation 

SHR twittrar! 
@AuktHudterapeut

Instagram
Nytt för 2013 är att SHR också finns på Instagram. Här läggs 
bilder upp från mässor och andra evenemang. 

SHR:s App   
http://itunes.apple.com/us/app/shr/
id541074205?mt=8

SHR i sociala medier
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Vartannat år arrangeras Yrkes-VM 
(WorldSkills Competition). Yrkes-VM är en 
av världens största tävlingar, alla kategorier 
där ca 40 yrken tävlar med ca 60 deltagan-

de länder och ca 1000 tävlande ungdomar. Grenarna 
representerar teknik, industri och servicebranscher. 
I Hudterapeutyrket är det över 20 länder som täv-
lar om att bli Världsmästare. Bakom Yrkes-SM och 
Yrkeslandslaget står WSS, WorldSkills Sweden. För att 
tävla i Yrkes-SM ska man inte ha fyllt 21 med anled-
ning av att man i Yrkes-VM ett år senare inte får var 
äldre än 22 år. WorldSkills Competition togs fram på 
40-talet för unga yrkesutövare för att utvecklas och få 
en större chans på arbetsmarknaden. Genom att delta 
i Yrkes-VM får vi en jämförelse av svenska ungdomars 
yrkesskicklighet med övriga världen.

SHR är en av de organisationer som engagerar sig i 
WSS genom att medverka vid Yrkes SM och de inter-
nationella tävlingarna. Genom SHR får unga hudte-
rapeuter chansen att utvecklas i såväl yrket som i sig 
själva. De får chansen att skapa värdefulla kontakter, 
kunskaper och erfarenheter från hela världen. Att SHR 
engagerar sig i tävlingar skapar uppmärksamhet och 
status åt våra utbildningar och åt yrket Hudterapeut. 
Skolorna sporras att hålla en hög nivå på sina utbild-
ningar och kompetensen hos sina utbildare.
SHR håller sig i framkant i utvecklingen av yrket med 
hjälp av den kompetens och det erfarenhetsutbyte det 

innebär att samarbeta med länder från hela världen 
och ta del av deras tekniker och kunskaper som möts 
vid Världsmästerskapen. Utöver tävlingarna träffas 
representanter för varje medlemsland varje år för att 
diskutera uppdateringar av yrkesbeskrivningar, yrkes-
utbildningsfrågor och hur vidareutbildning av yrkes-
utbildade ungdomar kan utvecklas. 

Tävlingen ökar möjligheterna till internationella kon-
takter och utbyte av kunskaper och erfarenheter mel-
lan länderna. De nya intryck som kan spridas kommer 
främst fler ungdomar tillgodo, men är också viktiga 
för arbetslivets utveckling och för fortsatt internatio-
nella samarbetet. (http://www.yss.se)
Svenska mästerskapen i hudvård, som är en 
uttagningstävling till VM, gick av stapeln på 
Elisabethskolan i Stockholm den 1 september 
och vinnaren Lovisa Petri kom att representera 
Hudterapeutyrket i VM i Leipzig i Tyskland 2013. 
Lovisa kom på en tredjeplats vid tävlingarna. 

VM-Brons & bäst i Europa 
WorldSkills 2013
Många av er har redan sett denna fantastiska placering på de sociala 
medierna och visst är det imponerande?!! Lovisas prestationer i 
Yrkes-VM är de bästa någonsin från Sverige med placering som 
tredje bäst i världen mot 21 tävlande länder!

WORLDSKILLS 2013worldskills 2013

Lovisa Petri, Hudterapeut 
”Jag kan nu titulera mig som tredje 
bäst i världen och bäst i Europa och 
har fått mitt livs största upplevelse”

Text: Henrietta Olesen Ericsson   

Mästarbrev i Hudterapeutyrket

Information om  
Certifikat Specialiserad Hudterapeut

SHR i sociala medier
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FOKUS PÅ HUDENfokus på huden

Alla har möjlighet att påverka sin hälsa positivt 
genom att göra medvetna val i vardagen. Huden 
som kroppens största organ kan spegla en män-

niskas hälsa, då både yttre som inre faktorer reflekteras 
på huden.  

En av de viktigaste faktorerna är att ha en positiv inställ-
ning till sin livsstil och fokusera på de saker vilka gynnar 
din hälsa, som exempelvis att ta en promenad till jobbet, 
äta en god och nyttig sallad till lunch eller gå på en väl-
behövlig massage. Istället för att lägga energi på de saker 
som ibland gynnar vår hälsa mindre bra, som att du tog 
bussen istället för cykeln till affären eller åt alldeles för 
mycket av lördagens godsaker. Vart tredje år får vi en ”ny” 
kropp då de flesta celler förnyas och byts ut, därför är det 
aldrig försent med nya vanor.

Som hudterapeut kan du läsa av hur din kund mår genom 
att se på hennes hud. En person som är blossande och 
svullen i ansiktet, men med hudbristningar på andra stäl-
len av kroppen kan ha för höga nivåer av stresshormonet 
kortisol. Brist på samma hormon kan däremot ge ett tunt 

ansikte med mycket pigmentförändringar. Kortisol bryter 
ner kollagen och elastin, minskar nivån av östrogen och 
försämrar cellförnyelsen. Brist på sköldkörtelhormon kan 
framförallt hos kvinnor bland annat ge svullna ögonlock, 
torr hud, keratosis follicularis samt torrt och skört hår. 
Överproduktion av sköldkörtelhormon kan istället ge 
babylik hud med rikliga svettningar. Könshormoner som 
östrogen och testosteron minskar i mängd när vi är stres-
sade men även vid hård träning och kan då orsaka blek 
och torr hy hos både kvinnor och män.

Tips för att motverka den negativa påverkan på kroppen 
som kan bero på över- eller underskott av våra hormoner 
är att sänka sina prestationskrav, lära sig att prioritera och 
inte oroa sig för saker man inte kan påverka och där oron 
ofta är obefogad. Detta leder till att stresshormonerna 
minskar och stabiliseras i kroppen.  Även beröring och 
olika avkopplande behandlingar kan sänka halten av 
stresshormoner samt istället öka må-bra-hormonet oxy-
tocin i kroppen. Man har på senare år även upptäckt att 
födointag frisätter oxytocin, vilket kan vara en förklaring 
till tröstätande. 

Expo Medica anordnade den 24 april 2012 
en fortbildning för hudterapeuter med före-
läsare Helena Nyblom Munthe, leg. läkare, 
specialist i psykiatri, medicine doktor i invär-
tes medicin och författare till böckerna 
Supermat, Livskraft och Vägen till friskare 
hud. Innehållet i föreläsningen handlade 
om hur hormoner, kost, livsstilsfaktorer och 
träning kan påverka huden.

Text: Evelina Sylle

FOKUS  
PÅ HUDEN
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För att kunna må bra och leva ett aktivt liv är det viktigt 
att även prioritera sömn och vila. Människan behöver 
cirka sju timmars sömn varje natt och det är speciellt i 
början av natten, under den så kallade djupsömnen, som 
insöndringen av tillväxthormon sker. Tillväxthormonet i 
sin tur ökar muskelmassa, bentäthet, mental skärpa och 
välbefinnande samt bidrar till nybildandet av hjärncel-
ler. Sena måltider, småätande och alkohol kan göra att 
insöndringen av tillväxthormon hämmas vilket kan synas 
på huden genom att man blir svullen och får påsar runt 
ögonen. Genom att sova tillräckligt på regelbundna tider 
ökar man nivåerna av både tillväxthormon och melatonin 
vilket bland annat leder till minskad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes och cancer.

Kroppens åldrande beror till stor del på de fria radikaler 
vi dagligen utsätts för i form av luftföroreningar, UV-ljus, 
stress, kemikalier, rökning, hård träning och mat som 
är hårt stekt eller friterad. Genom att välja rätt kost med 
mycket antioxidanter har man möjlighet att motverka de 
fria radikalernas verkan på kroppen. Enkla tips att tänka 
på när man handlar är att välja ”regnbågsmat”, det vill 
säga färgstarka frukter, grönsaker och bär som innehåller 
mängder med antioxidanter. Tillsammans med lite nyt-
tigt fett underlättar man även upptaget av de fettlösliga 
antioxidanterna i kroppen. Dock bör man vara försiktig 
med de snabba kolhydraterna, då överflödigt socker 

binder till protein och förstör kroppens kollagen, genom 
glykosylering. Kanel, bönor och äpple har dock visat sig 
ha en blodsockerstabiliserande funktion. 

Genom att göra aktiva livsstilsval, stressa mindre och 
träna i lagom mängd kan man påverka cellernas åld-
rande. Modern forskning visar att telomererna, som sitter 
på cellernas kromosomer och skyddar vårt DNA, inte 
förkortas lika snabbt vid en hälsosam livsstil och på så 
sätt får våra celler ökad livslängd. I och med att vår kropp 
är uppbyggd av celler innebär det att vi har möjlighet 
att påverka vår biologiska ålder. Åttio procent av hudens 
åldrande beror på solen, därför är det självfallet viktigt att 
skydda sig mot UV-ljus. Men även genom att tillföra rätt 
kost kan vi få ett inbyggd skydd mot UV-ljus. Sådan SPF-
mat kan vara upphettade tomatprodukter innehållande 
lykopen, ellagsyra i jordgubbar och hallon och betakaro-
ten som finns i spenat, morötter och gröna bladgrönsaker.  

För en hälsosam livsstil och frisk kropp är det viktigt med 
en balanserad kost, gärna färgrik med mycket antiox-
idanter i samband med lagom mängd träning, men även 
tillräckligt med sömn och vila. Med små förändringar i 
vardagen kan vi påverka vår hälsa och livslängd positivt. 
Viktigast av allt är dock att hinna njuta av livet och kom 
ihåg att även en bit sjuttioprocentig choklad innehåller 
mängder med antioxidanter.

Du hittar våra unika behandlingar hos våra återförsäljare.  
 Mer info finns på vår hemsida.

WWW.ORGANIQUE.NU
Vi har produkter för hela kroppen! 

Från topp till tå! 

Hos våra återförsäljare hittar du våra kunniga 
Organique terapeuter som hjälper Dig att  

hitta rätt produkt för just Dig.
Sök efter närmaste återförsäljare 

på vår hemsida.
 

Organique Spa Academie Sweden AB 
Magasinsgatan 2, 291 32 Kristianstad 

044-21 24 25

FOKUS  
PÅ HUDEN
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Ju mer tillgängligt det blir, desto lättare och mer 
attraktivt blir det också. Från att ha använt sin 
tjejs/frus produkter till att trevande försökt hitta 
rätt bland rosa tuber och blommiga dofter finns 

nu något för alla. Inte bara olika produkter för kvin-
nor och män utan fler produkter som alla känner sig 
bekväma att använda.  Det är ingen större skillnad på 
produkter för kvinnor och män, eftersom det inte är så 
stor skillnad på vår hud. Män, precis som kvinnor har 
normal, torr, blandad eller fet hud. Med olika tillstånd, 
och bör behandlas och köpa produkter därefter. En 
skillnad är att en mans hud är ofta något grövre än 
kvinnors. Män har även fler talgkörtlar än kvinnor 
vilket gör att deras hud kan vara fetare. Ofta är den 
även känslig på grund av rakning.
Precis som för alla, krävs en bra rutin. Vad man kan 
tänka på när det gäller män och deras hudvård, och 
detta är utifrån min egen erfarenhet och mina egna 
betraktelser är att ju enklare desto bättre. Och man 
behöver ju inte krångla till det! 

En grundlig rengöring är basen för all hudvård.  Med 
bra produkter rengör man huden morgon och kväll. 
Ska man raka sig, gör man det efter rengöringen och 
låter då bli att torka sig torr, utan lämnar huden lite 
fuktig. Anledningen till att man med fördel lämnar 
huden lite fuktig är att vattnet mjukar upp skäggstråna 
lite, och mjuka strån är både lättare och skonsammare 
att raka av. Något man också bör använda sig av är 
någon form av raklödder eller rakgele för att under-

lätta rakningen ytterliggare, samt vara så skonsam mot 
huden som möjligt. Man kan, för att vara extra snäll 
mot huden försöka att raka medhårs. Efter rakningen 
sköljer man ansiktet i ljummet vatten och klappar 
huden torr. Gnugga inte, eftersom nyrakad hud är 
extra känslig och avsluta rakningen med en produkt 
avsedd för ändamålet, med fördel någon lugnande. 
Avsluta hudvårdsrutinen med att återfukta!  Använd 
först en produkt för specifika problem, om man har 
orenheter till exempel och sedan en för hudtypen 
passande kräm.  Något man också bör använda är en 
peeling  1-3 gånger i veckan för att huden ska se riktigt 
fräsch ut! 

Det har verkligen hänt något de senaste åren, från 
att kanske en av tio kunder man tar emot är man, 
till nästan varannan tycker jag är fantastiskt roligt. 
Eftersom jag arbetat en del utomlands, på olika ställen 
har jag märkt av en otrolig skillnad, från land till land. 
Att svenska män kanske inte varit de mest frekventa 
salongs- och spabesökarna har stått klart för mig. Och 
jag har funderat på varför, i ett annars så jämställt 
land. Men att de nu skett en stor förändring är klart. 
Och det är väl det, tar man väl steget in i denna under-
bara värld av krämer och bättre hud så kliver man väl 
inte ut igen!?

Nu ser jag fram emot fler män på utbildningarna 
också! 

Hudvård för män är idag inget konstigt. Män 
unnar sig behandlingar och använder produk-
ter, kanske inte riktigt i samma utsträckning som 
kvinnor än, men vem vet, snart kanske majori-
teten av alla skönhetsprodukter är riktade mot 
män! Fler salonger inriktade på män öppnar. 
Intresset ökar hela tiden.  

Hudvård 
för Män! 

HUDVÅRD FÖR MÄN!hudvård för män!

Text: Anna Olsson



Hudvård 
för Män! 
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UPPLEV SUCCÉMETODEN!

N B E 
SNABBT

SÄKERT

EFFEKTIVT

NBE ÄR ETT UNIKT KONCEPT FÖR ICKE-KIRURGISKA BEHANDLINGAR. 

SYNLIGT RESULTAT UPPKOMMER REDAN EFTER 1 BEHANDLING 
OCH BESTÅENDE RESULTAT EFTER ENDAST 5 GÅNGER. 

500   •   800   •   1000   •  3000   •   DEEP SKIN
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När du vill ha internationellt välkända märken

Florettgatan 31   254 67 Helsingborg. Tel 042-16 00 17  info@mettecosmetique.se 

Vi samarbetar sedan 1979 framgångsrikt med hudvårds-
salonger, spa och hudterapeutskolor över hela Sverige.

www.mettecosmetique.se

den nya generationens  
derma-cosmeceutical hudvård

Distributör: Mette Cosmetique AB, 042-16 00 17 | www.nimue.se

Nimue -den nya generationens derma cosmeceutical serie med en unik avancerad antiage-teknologi.

Nimue motarbetar hudens biologiska nedbrytning och skyddar mot yttre negativ miljöpåverkan. 

Nimue´s specifika formulas innehåller skonsamma naturliga ingredienser med bevisad effekt.

Nimue´s resultat vid behandling av negativ miljöpåverkad hud, problemhud och hyperpigmenterad hud är unika. 

Nimue innehåller inga artificiella doftämnen eller mineraloljor.

Nimue har ett prisvärt, miljövänligt refillsystem.

Nimue´s hemlighet bakom de fantastiska behandlingsresultaten är den rätta koncentrationen i den rätta 
kombinationen och i de rätta styrkorna av Alpha Hydroxy syror och A-vitamin samt anti-oxidanter som  
Alpha Lipoic syra, C- och E-vitamin-estrar.

Nimue lär huden använda sina egna naturliga funktioner för att återställa och bibehålla en hälsosam balans.

Nimue erbjuder resultatinriktade produkter/behandlingar för ansikte, kropp, man, ungdom samt mineral-make-up.

Nimue uppnår resultat som tidigare inte varit möjliga inom hudvården.

Gå in på www.nimue.se och leta upp en salong nära dig!

ELLE_1003_nimue/mettecosmetique.indd   1 10-01-11   14.01.37

Den nya generationens 
derma-cosmeceutical hudvård.

Fantastiska resultat med rätt koncentration och kombination 
av de rätta styrkorna, Alpha Hydroxy syror, A-vitamin samt 
anti-oxidantersom Alpha Lipoic syra, C- och E-vitamin-estrar.

pHformula består av kurer för åldrad, hyperpigmenterad, acne 
och rosaceahud samt behandlingar för ögon, mun, hals och 
dekolltage. pHformula är en avancerad specialserie uppbyggd 
med en vetenskaplig kombination av dermatologiska aktiva 
ingredienser.

Ett av världens mest 
framgångsrika märken 
där kvalitet möter 
innovation och trender.

Exotisk serie med unika produkter 
och behandlingar för ansikte och kropp.

Kalaharis aktiva ingredienser härstammar från växter och 
naturliga resurser. Skördade av Afrikas folk genom Phyto 
Trade. Kalahari är en välgörenhetsserie där en del av vinsten 
går tillbaka till Koi-San-folket i form av skolor, arbetsprojekt, 
hälsovård m.m.

Säsongsprodukter, refillförpackningar och magnetsystem.
Både tradionell och mineralmakeup. Stort urval av special-
produkter: camouflage, bronzing, glamour, foundation, 
professionellt arbetsmaterial m.m. Även hudvård, kroppsvård 
och nagelvård.

Unikt utbud av 
specialbehandlingar.


