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ORD FRÅN ORDFÖRANDENORD FRÅN ORDFÖRANDEN

S
om alltid när det går bra för en bransch så 
ökar antalet mindre seriösa lycksökare. Det 
kan gälla såväl webbutiker som skönhets-
salonger. Var noga när du väljer en hudtera-

peut. Välj alltid en som är auktoriserad hudterapeut 
och därmed medlem i SHR, Sveriges Hudterapeuters 
Riksorganisation. Det har du ju gjort idag när du läser 
denna tidning som är bara för dig! 

SHR står för Lärande-Kvalitet-Kunskap. För ett seriöst 
och kompetent yrkesutövande och trygghet och 
säkerhet för konsumenten. Våra medlemmar har en 
gedigen grundutbildning, arbetar efter etiska regler,    
har behandlingsskadeförsäkring och går på fortbild-

ningar. Idag finns nämligen ingen reglering av denna 
marknad. Vem som helst kan kalla sig hudterapeut och 
öppna en hudvårdssalong. Som en konsekvens av detta 
så ökar antalet felbehandlingar och missnöjda kunder. 
Tyvärr så ligger idag ansvaret hos konsumenten och så 
länge det inte finns en reglering så kan vi bara uppma-
na alla att verkligen vara noga vid val av hudterapeut. 

Men den som en gång valt en mindre seriös salong 
kommer nog inte att göra det igen.
 

     

Intresset för  
skönhet och hälsa  
bara ökar 
 

Annica Joensuu

Omsättning för skönhetsvård har stadigt gått uppåt, och 2013 omsatte 
denna bransch 1448 miljoner kronor, vilket är en ökning med 67% från 
866 miljoner kr år 2008. 

 

HUDTERAPEUTEN KONSUMENT nr 2 - 2014
innehåll
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SM I HUDVÅRD 2014sm i hudvård 2014

T
re tävlande visade upp Ansiktsbehandling 
med färgning av fransar och bryn och make 
up, Kroppsbehandling med kroppspeeling 
och ryggmassage samt Manikyr med nailart.
Vinnare i år blev Emmastina Dannered från 
Gildaskolan Stockholm. 

De andra två som tävlade var Chaima Badewi och 
Emilia Freiding Lundberg från Hudvårdshögskolan 
i Stockholm. De hade endast gått sin utbildning fyra 
månader och visade prov på både mod och kunskap.

Emmastina tränas nu inför EM i Lille i början av okto-
ber i år och sedan VM i Sao Paolo i Brasilien augusti 
2015! Inför EM blir det intensivt med tiden då hon 
slutar sin utbildning i augusti. Men hon har visat stora 
talanger och har stor potential till att hamna i toppen. 

Yrkestävlingarna något som tagits fram för unga 
yrkesutövare för att lyfta fram dem, få dem att tränas 
till nivå av världsklass, höja statusen på yrkesutbild-
ningar och ge de unga en god start och chans till bra 
arbete. Det startade på 40 talet i Spanien och VM har 
idag växt sig till en av väldens största tävlingar, alla 
kategorier! 

SHR vill säga stort tack till vår huvudsponsor 
Dermalogica! Även tack till BioSculpture som spons-
rade de som önskade med produkter.

Grattis Emmastina, 
och lycka till i Yrkeslandslaget! 

SM i Hudvård  
2014
Lördag 14 juni hölls SM i Hudvård i Skin Concepts lokaler i Stockholm 
och en vinnare utsågs som ska representera Hudterapeutyrket i 
Svenska Yrkeslandslaget 2014-2015! 

 
Text: Henrietta Olesen Ericsson

Vinnaren Emmastina Dannered omgiven av 
Chaima Badewi och Emilia Freiding Lundberg



INTERNETHANDELinternethandel

Vilka risker finns det generellt med försälj-
ningen av hudvårdsprodukter online?

Egentligen är det ingen skillnad att köpa online eller i 
salong. Det är dock väldigt enkelt och billigt att sätta 
upp en snygg webshop, varför mindre seriösa perso-
ner oftare väljer den vägen. Vi har många exempel på 
felmärkta produkter, manipulerade produkter och på 
annat sätt olagliga produkter som sålts online. Vi har 
tagit en onlineförsäljare till domstol och vi kommer 
som bransch fortsätta att beivra brott både på onli-
neshoppar och i fysiska butiker. Jag vill dock starkt 
poängtera att onlineförsäljning i första hand är en till-
gång som uppskattas av många konsumenter.

Det en fysisk butik eller salong kan tillföra är person-
lig kunskap du aldrig kan få online. Dock vill många 
kunder kunna köpa online och då särskilt när de 
redan är bekanta med produkterna. Det är klart att 
man kan se en risk med detta avseende salongsförsälj-
ning. Samtidigt är det såhär kunderna vill ha det och 
då får man vända på det till en möjlighet istället. 

Hur är det med utländska företag och sidor 
som säljer på nätet? 

Frågan är egentligen inte vilket land sidan är skri-
ven på utan om man har förtroende för den eller ej. 
Möjligheterna att se seriös ut utan att vara det är dock 
goda online och därför bör man vara extra på sin vakt.  
Om det inte är alldeles solklart vad du ska betala när 
du handlar på nätet så kallar jag sidan oseriös, eller i 
varje fall inte tänkt för den svenska marknaden. Jag 
skulle avstå köp om jag kände mig minsta osäker på 
eventuella extraavgifter.

Text: Henrietta Olesen Ericsson   

Det diskuteras mycket kring internethandeln. 
Skönhetsprodukter är de som säljs mest via internet. Är det 
bra eller mindre bra? Vi frågade en utomstående expert på 
området, Olof Holmer VD på KTF – kemisk-tekniska leverantör-
förbundet som är en branschförening för företag som säljer 
och tillverkar kosmetiska och hygieniska produkter. 
 

Vågar man 
handla hudvård på nätet?  
Om risker med internethandel

Olof Holmer VD på KTF 
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Y
14-16 maj hölls Yrkes SM på Nolia i Umeå. 
Ett 100-tal ungdomar tävlande om titeln 
som svensk mästare och en plats i Svenska 
Yrkeslandslaget.
 

Yrkes SM
 2014

Y

YY
YRKES SM 2014yrkes sm 2014

Y
40-talet yrken deltog under dagarna i Umeå och 
26 av de var tävlande yrken. 

Hudterapeut var ett av de som visade upp sitt yrke. 
Detta gjorde vi genom att besökare fick prova på 
minimanikyr, make up och ansiktsmassage utförda av 
Gilda skolans elever. Under tre dagar var det fullt tryck 
i montern. Vi informerade om Hudterapeutyrket, 
SHR:s godkända skolor och vikten av att välja en 
av dessa. Vi berättade också hur de hittar sin SHR-
anslutna salong genom appen eller hemsidan och även 
varför de ska välja en SHR Auktoriserad Hudterapeut 
och att de ska titta efter ID-brickan.
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Text: Henrietta Olesen Ericsson

Flygteknik

Gildaskolan

Elinstallation
Målare

Prisutdelning

Florist

Dekoratör x 2 Y Arrangör: 
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
i samarbete med Kista galleria

 
MAKE UP 
         2014

tema 
INTO  
the DARK

SM 

Kista galleria 
Lördagen 8 november 
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HÅRhår

2013 avbröts lördagsmyset i många Svenska hem. En 
kvinnas håriga armhåla skymtades i SVT under 3 sek-
under och möttes av 100-tals reaktioner som ”Dö din 
äckliga jävel” och ”Så jävla äckligt, är hon verkligen en 
kvinna?”.
Normen för kroppshår är tydlig. Kroppshåret ses som 
en markör för vad som anses kvinnligt eller manligt. 
Män kan vara manliga med eller utan hår. Men denna 
valmöjlighet gäller inte för kvinnan, vars kropp för-
väntas vara hårfri. 
När blev det så? Varför har det naturliga håret på vår 
kropp kommit att bli symbol för det ena könet och en 
motsats för det andra? 

HÅRET SOM FÖRSVANN
Synen på kvinnan som hårfri och mannen som hårig, 
har sina rötter 2 miljoner år tillbaka. Då kom män och 
kvinnor att utveckla olika mycket kroppsbehåring, 
enligt teorierna för att uppnå sexuell attraktion och 
möjliggöra artens fortlevnad. För kvinnor har denna 
biologiska skillnad förtydligats genom olika tiders 
rådande ideal, där kvinnans kroppshår aktivt tas bort. 
Vilket i dagens rådande normer blir en självklarhet för 
att uppnå kvinnlighet.

RAKA, SLIPA ,PLOCKA  
Från antiken finns uppgifter att både kvinnor och 
män avlägsnade sitt kroppshår. Allt för att, som det 
ansågs, få en ungdomligare och renare kropp. 
I Sverige är det först omkring mitten på 1800-talet 
som kroppshåret blir fokus för borttagande. Kläderna 
är inte längre heltäckande; nu visas underarmarna. 
Hygienböckerna uppmanar kvinnorna att avlägsna 
fjunen på underarmarna för att inte väcka anstöt. 
Även recept på hårborttagningskrämer finns att tillgå. 
Detta berör dock endast kvinnor i de högre samhälls-

klasserna, som har möjlighet till det senaste klädmo-
det. 

Men på 1920-talet  blir ärmlösa klänningar populära 
hos den breda allmänheten. Armhålans hår blir nu 
synligt för omgivningen.  Kvinnan uppmanas, via 
reklam i damtidningar, att ta bort håret i armhålan. 
Ett utbud av flera olika produkter för hårborttagning 
kommer ut på marknaden. Rykten sprids att det är 
ohygieniskt att inte ta bort hår under armarna. 
På 1940-talet blir nylonstrumpan högsta mode för 
varje medveten kvinna. Nylonstrumpan ses som 
kvinnlig och sensuell då benen för första gången visas 
upp nästintill nakna. Håret på benen hamnar således 
i fokus. Marknaden erbjuder speciella hårborttag-
ningsprodukter just för benens hår, som ”kräver mer 
krafttag”.  

När bikinin gör sin frammarsch, på 1960-talet, riktas 
hårborttagningen till ljumskar och innerlår. Vartefter 
bikinibyxans skärning blir högre desto mer av håret 
kring könet tas bort.

Med 1980-talets fokus på den avklädda kroppen som 
marknadsförare, hamnar även mannens kroppshår 
under hyveln. Manliga hårlösa underklädesmodeller 
inspirerar till hårborttagning hos män. Nu vaxas och 
rakas bringan, vars hår tidigare setts som tecken på 
manlighet.

Under 1990-talet bli stringtrosan ett accepterat under-
klädesplagg hos en stor del kvinnor. Könshåret blir 
då den sista utposten för hårborttagningens fokus på 
kvinnokroppen, som under 2000-talets början, nu åter 
överensstämmer med de antika idealbilderna av den 
hårfria kvinnokroppen.

”FY FAN 
VILKEN ÄCKLIG JÄVEL” 
Var och på vem hår förväntas finnas eller ej, styrs av normerna i vår 
omgivning och samhälle. Genom håret tolkar vi varandra, skapar för-
väntningar och även dömer varandra. 

 
Text: Cecilia Wallquist
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Första rakhyveln för kvinnor kom 1915.  
Foto: Peter Segemark, ©Nordiska museet.



FRÅN KONST TILL PORNOGRAFI
I dag får lättillgängligheten av pornografi skulden för 
det hårlösa kroppsidealet. Men det är en enkel förkla-
ring som undviker historiens långa påverkan på hur vi 
sett på män och kvinnor. Det hårfria kroppsidealet är 
långtifrån något nypåkommet.

Ser vi till konsten så har den nakna kvinnan varit ett 
vanligt förekommande motiv, som fram till modern 
tid avbildats som hårfri. I läkarböcker och hygien-
böcker nämns inte kvinnans kroppsbehåring under 
lång tid, trots ingående beskrivningar av kvinnans 
kropp. Okunskapen om kvinnans kroppsbehåring 
var total, vilket framkommer i några rättsfall från 
1800-talets England. Män som upptäckt att deras fruar 
hade hår på kroppen, krävde att äktenskapet annul-
lerades då hustrun visat sig vara vanskapt. 

I dag är barn i sjuårsåldern medvetna om att kropps-
håret ska tas bort, framför allt på flickor. Den kun-
skapen får de inte genom ett högre konstintresse eller 
konsumtion av pornografi. De får sin medvetenhet 
genom media och sin omgivning. Både pojkar och 
flickor ser sina mödrar ta bort håret på sin kropp 

och de förstår då att det är så det ska vara. Men även 
genom leken; Barbie har inget hår på kroppen och hon 
har en Lady shaver.

Kvinnans kroppshår är djupt etablerat i våra normer i 
vardagen, de ärvs i dag vidare och har så gjorts genom 
historien. Att bryta mot en norm är inte lätt; ”dö din 
äckliga jävel”, vill ingen höra. Hårborttagning hand-
lar inte i första hand om fåfänga, sex eller mode. Det 
handlar om djupt rotade normer som genom genera-
tioner skapat förväntningar på män och kvinnor. 

Författare av artikeln:

Cecilia Wallquist
Intendent på Nordiska museet i 
Stockholm. Som intendet samlar 
jag kunskaper och föremål som ger 
oss insikter om vår historia och 
även om livet i dag. Mina ansvars-
områden är bla. personlig hygien, 
skönhetsvård och sexualitet från 
1500-talet till nutid och framtid. 
Just ämnen som alla har en relation 
till ser jag som oerhört viktiga för 
att få en ingång till historien och en 
förståelse för samtiden.

   

HÅRhår
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1980-tal. Annons ur tidskrifter i Nordiska museets 
bibliotek.

1970-tal. Annons ur tidskrifter i Nordiska museets 
bibliotek.

1930-tal. Annons ur tidskrifter i Nordiska museets 
bibliotek.

1930-tal. Annons ur tidskrifter i Nordiska museets 
bibliotek.



Grundkravet för att få genomgå Mästarutbildning och erhålla mästarbrev är att man har Gesällbrev i 
yrket samt 10.000 arbetade timmar i yrket. Gesällbrev och Mästarbrev anordnas av SHR och utfärdas 
av Sveriges Hantverksråd.

Mästarbrev i  
Hudterapeutyrket
Mästarbrevet är ett bevis på yrkesskicklighet som inger förtroende hos all-
mänheten och uppfattas som en garanti för kvalitetsarbete. Idag efterfrågas 
skickliga hantverkare allt mer. I mästarregistret kan du hitta en hudterapeut 
som har mästarbrev.

MÄSTARBREV
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MÄSTARBREV



september 2014 hudterapeuten kundtidning  |  11  

ESTETISKA BEHANDLINGARestetiska behandlingar

En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att stär-
ka skyddet för den enskilde vid behandlingar och ingrepp 
som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan 
innebära betydande hälsorisker, men som inte är hälso- och 
sjukvård eller tandvård.

I uppdraget ingår att ta ställning till vilka ändringar som 
krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker 
behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.
Utredaren ska föreslå de författningsändringar och andra 
åtgärder som det finns anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2015.

Här kan du ladda ner förslaget:
•   Estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicin-
ska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården, 
Dir. 2014:61  
Adress: 
www.regeringen.se/content/1/c6/23/93/77/8a58eb49.pdf  
(pdf 228 kB)

Regeringen utreder  
estetiska behandlingar

Look Good… Feel Better är ett humanitärt program, 
som startades i USA 1989 och som nu finns i ett 20-tal 
länder runt om i världen. I Sverige startade program-
met våren 2003.

Bakom programmet i Sverige står KTF, Kemisk 
Tekniska Leverantörförbundet och ledande kosme-
tikföretag. Tack vare dessa företag kan Look Good… 
Feel Better erbjuda kvinnor, som behandlas för can-
cer, kostnadsfria kurser om hudvård och makeup. 

Makeupkonsulenter ger professionell rådgivning och 
hjälper till att förebygga eller eliminera utseenderela-
terade problem, som kan uppstå under behandlingen 
mot cancer.

Många av SHR:s medlemmar, auktoriserade hudtera-
peuter, arbetar som konsulenter i programmet.

SHR är stolt sponsor till LGFB!

Look Good… Feel Better
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LÄKEMEDELSVERKETläkemedelsverket

Mot bakgrund av det ökande problemet med 
antibiotikaresistens har Läkemedelsverket 
tillsammans med Folkhälsomyndigheten fått 

i uppdrag av regeringen att utarbeta behandlingsrekom-
mendationer för ett antal tillstånd som i öppen vård 
behandlas med antibiotika. 

Akne är en inflammatorisk sjukdom som drabbar den 
gemensamma utförsgången för talgkörtel och hårfol-
likel, där en plugg av keratin och talg bildas. Nästan 
alla tonåringar får akne, varav 15–20 % får medelsvår 
till svår akne. Akne kan ibland stå kvar eller uppträda i 
vuxen ålder. I tonåren är akne vanligast och svårast hos 
män, medan den i vuxen ålder är vanligast hos kvinnor. 
Ärftliga faktorer spelar en viktig roll vid uppkomsten av 
akne, framför allt vid svår akne. Andra faktorer kan utlö-
sa eller förvärra tillståndet, till exempel vissa läkemedel, 
kemikalier, kosmetika, och hormonella sjukdomar. 

Det saknas bevis för att någon särskild kost skulle öka 
risken för akne. Akne delas in i olika former och svårig-
hetsgrader. Vid bedömning av svårighetsgrad bör både 
läkarens undersökning av huden och patientens egen 
skattning av hur mycket livskvaliteten påverkas vägas in. 
Även en mild akne kan upplevas socialt mycket besväran-
de och medföra ökad risk för isolering och depression. 

Lokal behandling med kräm, salva eller gel på hela det 
akneangripna hudområdet är grunden för all aknebe-
handling. När aknen har förbättrats bör lokalbehand-
lingen fortsätta under en tid för att minska risken för 
återfall. Vid mer besvärliga former av akne kan lokalbe-
handling kombineras med antibiotika- eller hormonpre-
parat i tablettform. En medicinsk bedömning ska göras 
före insättande av antibiotika och antibiotikabehandling 
bör begränsas i tid. För kvinnor med behov av antikon-
ception kan kombinerade hormonella medel med effekt 
på akne läggas till lokalbehandlingen. Vid de svåraste 
formerna av akne kan isotretinoin i tablettform förskri-
vas. Isotretinoin är det mest effektiva läkemedlet vid svår 
akne men är fosterskadande och får endast förskrivas av 
hudläkare.

Det saknas vetenskapligt stöd för att rekommendera 
behandling med olika former av ljus (till exempel ultra-
violett strålning) eller med vitamin B5.

Läkemedelsverket har i samarbete med Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny 

behandlingsrekommendation för akne. Viktiga punkter i rekommendationen är att 

lokalbehandling är grundläggande behandling, att antibiotikabehandling vid akne 

bör begränsas och att isotretinoin kan övervägas i allvarliga fall. 

Nya rekommendationer för 
behandling av akne 



september 2014 hudterapeuten kundtidning  |  13  

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

SHR-bloggen    
shrbloggen.wordpress.com/
Bloggen innehåller artiklar om SHR, hudvård, 
makeup, hårborttagning, händer & fötter, trender, 
hälsa, event och mycket annat som är intressant 
både för kunder och för terapeuter. Författarna 
kommer att variera men är alltid personer som 
arbetar i branschen, förutom då vi har gästblog-
gare. 

Facebook
www.facebook.com/sverigeshudtera-
peutersriksorganisation 
SHR har en officiell Facebooksida. Den uppdate-
ras ofta med både stora och små nyheter.

SHR twittrar! 
@AuktHudterapeut

Instagram
@aukthudterapeut 
SHR finns också på Instagram. Här läggs 
bilder upp från mässor och andra evene-
mang.

SHR:s App   

Ladda ner vår app för att hitta en auk-
toriserad hudterapeut. Sök på SHR på 
i-tunes eller google.

SHR i sociala medier
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Påstående: Rakning ökar hårväxten
Vi föds med att antal hårsäckar som kan producera 
hår. Efter födseln bildas inga nya hårsäckar. Detta 
innebär att man aldrig kan få ökad hårväxt i form av 
fler hår. 

Ökad hårväxt heter Hypertrikos. En Hypertikos är 
när tunna ljusa hår på kroppen (vellushår) blir längre 
grövre hår (terminalhår). Detta sker naturligt i puber-
teten hos kvinnor på områden t.ex i armhåla och runt 
könsorgan. Vellushår kan övergå till Terminalhår av 
två orsaker; hormonstimulering och ökad blodcirku-
lation. Det hormon som stimulerar hårväxten är det 
manliga könshormonet testosteron. Det är detta hor-
mon som påverkar hårväxten i puberteten.

Ökad blodcirkulation kan man få av olika yttre 
påverkan t.ex. massage. Detta kan ske när man 
gipsat armen och har en konstant massage av gipset 
på armen. När man tagit bort gipset så kan man se 
att man fått en grövre hårväxt på armen. Andra yttre 
faktorer som kan öka cirkulationen så mycket att vel-
lushåren övergår till terminalhår är när man rycker ut 
håren med vaxning, plockning, trådning. Även strål-
ning kan ha denna effekt.

Hypertrikos kan man alltså få av både hormonpåver-
kan och yttre faktorer men man har olika genetiskt 
känsliga hårsäckar. En del personer får terminalhår 
vid minsta hormonsvängning andra påverkas inte. En 
del personer kan tråda hela livet i ansiktet utan att vel-

lushåren blir terminalhår. För andra räcker det med 
att man plockar ett vellushår en gång för att det ska bli 
terminalhår. Det är också stor risk när man plockar 
ett hår att man får med andra små vellushår som man 
inte ser och att dessa också blir terminalhår.

Av denna anledning ska man ALDRIG vaxa, plocka 
eller tråda ansiktshår. PÅ kroppen t.ex benen har 
man redan fått termialhår av olika anledningar och då 
är det bra att kunna vaxa.

Idag har det blivit mycket populärt att tråda och det 
finns till och med speciella salonger där man kan 
gå och tråda. Många kvinnor från t.ex. mellanöstern 
gör detta hela livet som sagt utan att få grövre hår. De 
verkar inte ha den genetiska känsligheten att utveckla 
grövre hår genom ökad blodcirkulation. Däremot ver-
kar det som om Europeer har mer genetiskt känsliga 
hårfolliklar. 

Rakning påverkar däremot inte hårväxten. Detta är 
vetenskapligt bevisat. Rakningen som skär av håret ger 
inte den stora cirkulationsökningen som behövs för att 
stimulera hårväxten. Den första vetenskapliga studien 
av detta gjordes av Mildred Trotter och offentliggjor-
des redan 1928. 

Rakning påverkar inte hårväxten!

Vår bransch är full av begrepp och påståenden som är luddiga eller 
ibland helt felaktiga. Man säger dem utan att ens reflektera. Det kan 
röra sig om uttryck om hudens tillstånd och uttryck om hudvård. Vi 
kommer här att belysa ett påstående som är helt felaktigt! Att man får 
mer hår när man rakar sig.
 

Rakning ökar 
hårväxten? 

BEGREPP & PÅSTÅENDENbegrepp & påståenden

Text: Annica Joensuu
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Syftet med dessa kort är att:

•     Tydligt visa för kunden vem som gör behandlingen och är ansvarig
•     Visa för kunden att man är Auktoriserad Hudterapeut
•     Visa för kunden att man är medlem i SHR och Cidesco innevarande år
•     Visa vilka fortbildningar man gått och därmed vilken specialkompetens man har
•     Stimulera våra medlemmar att gå på fortbildningar och utveckla sig i yrket
•     Ge ett seriöst intryck gentemot kunden
•     Marknadsföra SHR för att stärka vårt varumärke
•     Ökad synlighet av SHR 
•     Fler kunder ska välja Auktoriserade Hudterapeuter, medlemmar i SHR
•     Tillsammans stärker vi varje enskild medlem och hela branschen

Som ett led i att stärka hudterapeuternas yrkesroll 

och SHR:s varumärke så har vi nu infört personliga 

ID-kort. Dessa ska bäras synligt på arbetsrocken för 

att visa kunderna att vi är auktoriserade hudtera-

peuter och medlemmar i SHR. Korten uppdateras 

årligen utifrån vilka fortbildningar man har gått. 

Nya kort skickas därför ut varje år. 

SHR inför 
personliga 
ID-kort 

Auktoriserad
Hudterapeut

2014Ann-Charlotte 
Andersson Rosén

Specialkompetens
Mästarbrev  

Certifikat Nålepilation
Certifikat IPL/Laser 

Certifikat Spec. Hudterapeut 

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Funderar du på att  
BLI HUDTERAPEUT? 

Hudterapeutyrket är ett fantastiskt yrke där du får arbeta med 

människor i en trevlig miljö. Det är ändå väldigt mycket du ska 

behärska som hudterapeut och därför är det viktigt att du väl-

jer rätt utbildning när du bestämt dig. Välj en utbildning som är 

godkänd av SHR.

 Vad innebär det 
att en utbildning är SHR godkänd?
En hudterapuetutbildning som är godkänd av SHR uppfyller samtliga av 

SHR:s krav på utbildningsstandard och utbildningstid. Utbildning till hud-

terapeut godkänd av SHR ska bestå av minst 2000 timmars utbildning. 

Utbildningen får inte ske på distans. Vidare finns en rad andra krav på 

utbildning såsom krav på lokalers utformning, krav på utrustning, krav på 

kompetens hos de undervisande m.m. SHR utför årligen kvalitetsgransk-

ningar på dessa utbildningar. På så sätt kontrollerar SHR att utbildning-

ens standard hålls hög. Det finns idag sju utbildningar i Sverige som är 

granskade och godkända av SHR. SHR ställer höga krav på utbildning 

och att ha utbildat sig på en SHR-godkänd utbildning gör att chanserna 

till arbete är stor. 

För att läsa mer om SHR godkänd utbildning titta på www.shr.nu

 SHR-godkända utbildningar 
PRIVATA UTBILDNINGAR

Elisabethskolan Stockholm Tel. 0200-21 14 14, 08-442 72 40 www.elisabethskolan.se

Gilda Skolan Göteborg Göteborg Tel. 031-16 06 31 www.gilda.se

Gilda Skolan Malmö Malmö Tel. 040-17 05 05 www.gilda.se

Gilda Skolan Stockholm Stockholm Tel. 08-440 05 97 www.gilda.se

Hudvårdshögskolan International Beauty School of Sweden

Stockholm Tel. 08-653 36 41 www.beautyschool.se

Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa Stockholm Tel. 08-678 15 55 www.yhhs.se

YH-UTBILDNING

Yrkeshögskolan i Landskrona  

Hudterapeututbildningen Landskrona Tel. 0418-47 45 64 www.landskrona.se 

Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa Stockholm Tel. 08-678 15 55 www.yhhs.se

För utbildningar utomlands se: 
CIDESCO-godkända skolor över hela världen. 

 SHR AUKTORISERAD ••
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation 

www.shr.nu


