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D
et finns en massa olika begrepp 
som florerar på markna-
den. Certifierad, legitimerad, 
Diplomerad, Godkänd osv. 
Skönhetsbranschen är tyvärr idag 

nästan helt oreglerad. Vem som helst får göra vad 
som helst. Men behöver alltså inte ens ha utbild-
ning i de behandlingar man utför på en kund. 
För att verka seriös så använder sig då många av 
olika titlar eller begrepp. Som kund har man ett 
stort eget ansvar, att kolla upp vad dessa betyder 
eller om det inte finns någon titel ta reda på vad 
personen man valt att gå till har för utbildning.
Våra medlemmar är Auktoriserade 
Hudterapeuter. Auktorisation är ett bemyn-
digande eller befullmäktigande att utföra en 
specifik uppgift och kan ges av myndighet eller 
branschorganisation (det sistnämnda gäller icke 
reglerade yrken) som också har en övervakande 
roll och dit man kan anmäla om en yrkesutövare 
inte lever upp till de krav som ställs. Det är en 
kvalitetsmärkning eller kompetensklassificering 
som kan ges till utövare av tjänster där man kan 
orsaka stor skada hos respektive utövares kun-
der. Auktorisation finns i många branscher. I 
Auktorisationen ligger krav på utbildning, krav 
på kompetens, säkert och etiskt yrkesutövande, 
krav på fortbildning, krav på kontroll av yrkes-
utövarna.

SHR ger auktorisation för sina medlemmar. Vi 
går så att säga ”i god” för att våra medlemmar 
följer de krav vi har vilka är följande:
* har den högsta inom yrket förekommande 
kompetensen/utbildningen
* har ett bevis på sin kompetens/utbildning
* innehar behandlingsskadeförsäkring
* följer SHR:s etiska regler 
* följer SHR:s stadgar
* går på fortbildning 

SHR har också en kontrollerande funktion 
att medlemmarna uppfyller de krav vi ställer.        
Om man inte tillhör någon branschorganisation 
finns det ingen som har denna kontrollerande 
funktion och alltså inte heller kontrollerar att 
man arbetar efter och följer de krav som bransch-
organisationen har. Man kan då aldrig vara 
Auktoriserad.

Exempel på vad andra titlar betyder:                                                                                
*Legitimerad får endast enligt lag användas 
av yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. 
*Diplomerad betyder bara att man gått en 
kurs och fått ett diplom. Vem som helst kan 
hålla en kurs*Godkänd betyder inget i sig 
själv. Man måste också ange vem som har 
godkänt. t.ex myndighet eller branschorga-
nisation. (fast det är inga myndigheter som 
godkänner yrkesutövare i denna bransch)                                                                                               
*Certifierad betyder att man har levt upp till en 
standard som fastställt och granskas av obero-
ende certifieringsorgan. Sedan ska det kontrol-
leras regelbundet att man fortsatt når upp till 
standard. Jämför ISO-certifiering. 

     

Annica Joensuu

HUDTERAPEUTEN KONSUMENT 
nr 2 - 2016

innehåll Ordföranden .

Medlemmar i SHR är Auktoriserade. Men vad betyder det 
egentligen? Och varför är det viktigt att vända sig till en 
Auktoriserad Hudterapeut?

 

Auktoriserad 
Hudterapeut
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SM Makeup 2016  .

1 Del 2, Tema

2 Del 2, Tema

3 Del 2, Tema

Konferancier Kayo.

Pristagarna fr v: Linna Norman 2 plats, Marielle 
Isaksson 3 plats, Heidi Garcia 1 plats.

Del 1: Klassisk makeup.
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På vår egen glittrande mässa Hud & Kosmetik briljerade 6 uttagna tävlande med sina fär-

digheter i make up: Marielle Isaksson, Linn Norman, Isabelle Behrn, 

Sandra Ilic, Heidi Garcia Andersson och Petra Andersson.

De tävlande får visa vad de går för i två deltävlingar under dagen. Del 1 bestående av klas-

sisk make up med sotning och röda läppar samt del 2 med Tema! 

2016 års tema var.. ’In a Galaxy far, far away... ’

Och vilka kreationer!

Text: Anna Olsson

SM Makeup 2016  .

Återigen har  
Svenska Mästerskapen 

Make Up 2016 
gått av stapeln!

S
egern tog Heidi Garcia Andersson 
från Umeå hem! Heidi fick även 
Kate Wacz fina hederspris.
På andra plats kom Linn Norman 
från Gällivare och på tredje 
Marielle Isaksson från Umeå.

Stort Grattis önskar vi på SHR Heidi, som kommer 
att representera Sverige i ’International Make Up 
Championship’ i Düsseldorf till våren.

Kayo var årets härliga konferencier och den proff-
siga juryn bestod av Linda Mehrens Flodin, Mia 
Bengtsson, Teresa Grundin, Linda Hallberg samt 
vår egen Annica Joensuu.

Till sist ett Stort tack till alla som gör
detta möjligt!
 
Anna, projektledare SM i Make Up  
och SHR:s styrelse.

Vi vill tacka våra sponsorer under SM i Make Up 2016:

3 Del 2, Tema

Vinnaren Heidi Garcia fick även Kate Wacz 
hederspris.

Vinnaren Heidi Garcia med s
ina två modeller.
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SM i makeup .SM makeup 2016 .

T
ävlingen bestod av två moment; UV gel och Akryl. 
Deltävlingen 1, Akryl hölls utan publik på onsda-
gen 7 september med 17 tävlande och deltävling 2 
inför publik med 22 tävlande torsdagen 8 september 
med Kayo som konferencier. De eminenta domarna 

bestående av Reni Mobrandt, Cindy Andersson och Agneta 
Modin hade en grannlaga uppgift att bedöma alla naglar. 

Prisutdelningen för båda tävlingar var på torsdag eftermiddag. 
Det var härligt att se tävlingsandan hos nagelterapeuterna och 
det stora intresset för tävlingen. Vi hoppas att detta kan bli ett 
stående inslag på Hud & Kosmetik.  

Vi vill passa på att tacka alla som varit involverade i tävlingen. 
De tävlande, domare, funktionärer, konferencier, Scratch och 
sponsorer.

Text: Lena Edberg

För första gången hölls SM i Nail Design på Hud & Kos-
metik. Tävlingen i år var ett samarbete mellan SHR och 

Scratch Sweden som tidigare hållit tävlingen i många år. 

Ett stort tack till våra sponsorer:

Vinnarna r vänster: 
Julia Löfgren Akryl,  
Micaela Wallgren Gel



Pormasken .

M
ånga klagar på att de har så många 
porer och att bli kvitt pormaskar 
står högt på mångas önskelista. 
SHR har i flera medier upplyst om 

hur det ligger till: porer är knappt synliga och 
släpper ut svett medan talgkörtelmynningar är 
det som slarvigt kallas porer och ansamlingarna 
av talg i dem för pormaskar. Ett korrekt och 
mer användbart begrepp för pormaskarna är 
comedoner. Stängda comedoner är vita och har 
ett tunt lager hud över sig. De svarta är öppna 
och har därför i kontakten med syre oxiderat 
och blivit mörka. Det finns även teorier om 
att det kan följa med pigmentkorn i talget vil-
ket skulle kunna bidra till den mörka färgen. 
Talgkörtelmynningarna vigdas av talgansamling-
ar vilket gör att en fetare hudtyp oftast har större 
mynningar. Mynningsöppningarna är i princip 
storleksbeständiga och med åldern kommer även 
minskat kollagen och försämrad tonus att spela 
in och kunna ge större mynningar. Här följer tips 
på hur din hudvårdsrutin kan se ut om du vill 
minimera antalet comedoner:
•   Rengöring: anpassad efter hudtyp och hudtill-
stånd. En allt för uttorkande rengöring kan leda 
till yttorrhet vilket i sin tur kan orsaka ett ”lock” 
av torr hud på ytan där talget inte kommer ut 
och produkter får svårare att penetrera. Det kan 
orsaka stängda comedoner. En rengöring med 
syror exfolierar vilket är bra för att undvika döda 
hudceller som lätt kan täppa till tillsammans 
med talget. Rengöringen är också en produkt 
där känslan är viktig, vissa gillar mjölk medan 
vissa söker känslan efter en löddrande rengöring. 
Personligen gillar jag ett micellärt vatten som 
verkar genom kapsla in smuts och makeup och 
som torkas av huden.
•   Peeling: en mekanisk peeling kan polera 
huden och minska pormaskar genom att rubba 

bort öppna pormaskar där talget är nästan 
utstickande. Är den för rivig kan den dock irri-
tera huden. En kemisk peeling smälter ned döda 
hudceller tex genom aha-syra eller enzymer, 
medan bha-syran löser upp talget vilket ger en 
större effekt på comedoner. Nu är det även popu-
lärt med bha-produkter som är ett slags bland-
ning av serum och peeling och lämnas kvar på 
huden.
•   Mjukgörare: håll huden smidig för att und-
vika stängda comedoner, men en hud med riklig 
talgproduktion behöver mer fukt än fett. Hitta 
ett alternativ som gör att huden inte stramar men 
som ändå fungerar som makeupunderlag till 
dagen. Till natten en lite rikligare kräm.
•   Lermask: det är visserligen en myt att man 
kan lyfta ut smuts ur huden, men leran verkar till 
viss del absorberande. Det kan ge en matterande 
effekt. Leran kan även till viss del lyckas bleka 
oxiderat talg, vilket inte tar bort comedoner men 
gör dem mindre synliga.
•   Portömning: hos auktoriserad hudterapeut 
med ordentligt förberedd hud i form av ånga och/
eller desinkrustation som öppnar talgkörtelmyn-
ningarna tillsammans med ett försiktigt handlag 
kan avlägsna comedoner. Stängda comedoner 
kräver lancett för att skapa en utförsport till 
talgansamlingen. Milier, keratiniserat/förhornat 
talg, tas med fördel bort med diatermi eller 
lancett.
Även om talgkörtelmynningarnas storlek är svår 
att påverka så kan ökad kollagenproduktion ge 
ökad volym i huden och därmed fyller ut så att 
mynningarna trängs ihop en aning. IPL och 
microneedling är två behandlingar som stimule-
rar kollagensyntesen.

     

PORMASKEN
myten, sanningen och 
botemedlet

Text: Nathalie Koverman omarbetad text från blog   
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HEV-ljusets 
effekter på 
vår hud

HEV-ljus .
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D
e nya vetenskapliga rönen tyder på att 
synligt högenergiljus orsakar skador 
på huden, vilket leder till en accelera-
tion av åldrande processer i huden. 

Inom ögonforskningen har forskning redan  
visat på  HEV-ljus som en bidragande orsak till 
åldersförändringar i gula fläcken, grå starr och 
andra allvarliga ögonsjukdomar så när det gäller 
ögon är dessa strålar och dess effekter alltså mer 
kända. Det finns både ofärgat och färgat glasö-
gonglas med blåljus filter hos optiker idag. 
Medan konsumenterna nu är väl utbildade om 
de faror som är förknippade med exponering för 
solljus och i synnerhet ultraviolett UVA och UVB 
så har forskningsresultaten under de senaste åren 
visat att vi har ännu mer att utforska i spektru-
met av fördelar och biverkningar relaterade till 
solexponering. En av de mer  häpnadsväckande 
vetenskapliga upptäckterna är att hudskador 
orsakade av HEV-ljus kan vara lika allvarliga som 
de skador som orsakats av UVA och UVB ljus 
tillsammans.

Vad är HEV-ljus?
Synligt högenergiljus (HEV) är ett högfrekvens-
ljus inom det violett / blåa våglängdsbandet med 
våglängder nära UV-området från nästan 400 
till över 500 Nm i det synliga spektrat. Studier 
utförda för att utvärdera effekten av HEV-ljus på 
huden har visat skadliga effekter på epidermala 
och dermala vävnader vilket visades genom gene-
rering av en mängd reaktiva syreradikaler (ROS). 
Dessa kan leda till indirekta DNA-skador och 
genaktivering av matrix metalloproteinas (MMP) 
vilka bryter ner det dermala fibernätet och kan 
leda till förtida hudåldrande.
Liksom UVA kan HEV-ljus alltså vara en ytterli-
gare våglängd som leder till långsiktigt åldrande. 
Det genererar inte omedelbara erytem, ödem 
eller andra reaktioner som utlöses av UVB. Det 
kan dessvärre framkalla cancer och accelererat 
fotoåldrande. Medan effekten av UVB-strålning 
är associerad med direkt skada på DNA, eftersom 

den absorberas av den, är de cellulära skadorna 
orsakade av HEV-strålning mindre direkta och är 
associerad med genereringen av fria radikaler och 
accelerationen av oxidativ stress. HEV-ljuset når 
även djupare ner i vänaden än vad UV-ljus gör.

Hur kan vi skydda oss?
Naturligtvis är ett effektivt skydd nyckeln så 
att riskerna kan minskas. UV-skydd kan oftast 
inte skydda mot HEV-strålning då de skyddar 
inom UV-spektrumet upp till 400 Nm men det 
forskas mycket på detta område. Liposhield HEV 
Melanin är en relativt ny, patenterad ingrediens 
som är den första kosmetiska ingrediensen som 
syftar till att skydda huden från skadligt HEV- 
ljus. Liposhield HEV Melanin är ett fraktionerat 
melanin som är utformat för att absorbera ljus 
inom spannet av 400-500 nm. Ingrediensen är 
inte ett UV-skydd utan designad för att läggas till 
som ett kompletterande skydd i en produkt med 
UV-filter som en crème, primer eller foundation. 
Det ska även komma nya skärmar med inbyggt 
HEV-skydd. Som ett extra skydd för huden kan 
serum med antioxidanter användas både dag och 
natt för att sakta ner och vända ROS-processen.
Forskare och dermatologer bekräftar HEV-ljusets 
skadliga effekter, bland annat har Daily Mail 
och The Sun vanart för frekvent användning av 
mobiler och flitigt selfieposerande. Bloggare har 
rapporterat om förtida åldrande och pigmentför-
ändringar till följd av alltför många selfies. 

Med ett ökande antal blå ljuskällor i vårt dagliga 
liv, inklusive smartphones, LED-tv-apparater, 
I-pads, datorskärmar och LED / lysrör så blir vi 
människor nu allt mer bombarderade av poten-
tiellt skadligt blått ljus.  Det finns dock ingen 
anledning till panik men att vara väl medveten 
och försöka skydda sig mot dessa blå strålar är 
nog inte fel för den som vill hålla huden ungdom-
lig länge. 

HEV-ljus eller synligt högenergiljus är det blå ljus som bland annat avges från apparater 
med skärmar så som telefoner, datorer och läsplattor och förstås solen. 

Nya studier har nu antytt att detta ljus kan vara lika skadligt för huden som
 UVA- och UVB -ljus tillsammans.

Text: Lena Edberg    

HEV-ljus .
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DETTA UPPSLAG äR ETT SAMARBETE MELLAN SHR OCH SKÖNHETSTIDNINGEN DAISY BEAUTY

N
är jag startade Daisy Beauty 2009 omsatte skönhetsbran-
schen i Sverige 9 miljarder kronor. Förra året omsatte bran-
schen 20 miljarder. Det är mer än en fördubbling på bara 
några år. 
Det här beror på flera saker: Sociala medier som ger framför 

allt makeup spridning på ett helt nytt sätt. Ett ökat intresse från kunder, 
vilket säkert du som jobbar på salong har märkt. Tillgången på nya ingre-
dienser och tekniker, som gör att skönhetsprodukter hela tiden utveck-
las och har något nytt att erbjuda. Det finns inget konsumenter gillar så 
mycket som nyheter!
Det här är så klart jättebra för dig som jobbar med hudvård! Genom att 
själv lära dig så mycket som möjligt om de nya teknikerna och den nya 
vetenskapen, kan du berätta och förklara för dina kunder om allt spännande som händer i de allra senaste 
krämerna. Pre- och probiotika, milda men effektiva syror och retinoider, superfoods och andra spännande 
antioxidanter, ”multimasking”, och inte minst nya sätt att få ned de aktiva ingredienserna i huden… Varje 
innovation är en möjlighet både att hjälpa din kund och öka din omsättning!
Vi på Daisy Beauty vill gärna hjälpa dig att hålla koll på det senaste! Du som läser tidningen vet och kan så 
klart redan det mesta, du som ännu inte är prenumerant får ta del av härliga nyheter och heta trender här. 

                                                       Kicki Norman,
                                                       Chefredaktör Daisy Beauty

DAISY BEAUTY 04 —
 M

AJ/JUNI 2016  
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         TREND
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Den perfekta 

jobbgarderoben

Plaggen som klär dig  
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Ingredienserna 

som räddar dig
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GUIDE för just 

din hudtyp 
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La Maison Lancôme Grand Cru Ôud 

Ambroisie EdP, 1 895 kr/100 ml. 
Chanel BOY EdP, 

3 230 kr/200 ml. 

Galope d’Hermès, EdP, 

2 570 kr/50 ml. 

Dyrbara droppar
Svenska kvinnor köper allt fler parfymer – och gärna dyra. I september lanserar 

Hermès sin dyraste doft någonsin i Sverige. Detta efter att varumärket i fjol bred-
dade sig och gick från ett försäljningsställe till sexton. Lagom till jul förra året 
kom Yves Saint Laurent med sina lyxdofter Le Vestiaire des Parfums, i oktober 
kommer Lancôme med sex nya parfymer under La Maison Lancôme Grand Cru 

och Chanel har precis börjat sälja sina Exclusif-dofter på NK Göteborg. 

NYHET
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DeTTA UPPSLAG är eTT SAmArbeTe meLLAn SHr ocH SkönHeTSTiDninGen DAiSY beAUTY

3 x fräsch

Jason Wu for Caudalie  
Eau De Beauté Beauty Elixir, 459 kr/100 ml.

Passar dig som: Gillar mode.

Passar inte dig som: Behöver återfuktning.

. 

En ansiktsmist vid 
skrivbordet är perfekt för 
en snabb uppfräschning 
av datortrött hy. Daisy 
Beauty har valt några 
härliga sprejer som hjälper 
vid olika behov. 

Huvudet 
på kudden

K-beauty, koreansk skönhet, är en av de hetaste 
trenderna just nu och i den ingår bland annat 

cushion fundation, en foundation där produkten 
trycks upp genom en svamp. I dess kölvatten 

kommer nu även andra kudduppfinningar.

Lancôme
Sonia Rykiel Cushion 

Subtil Blush, 430 kr. 

Sephora
Wonderful Cushion 

Healthy Glow Cream 

Blush, 140 kr.

Gröna linjen
Trenden med gröna grönsaker och superfoods gäller inte 
bara för ditt inre. Nu ska även ditt yttre boostas med hjälp 

av fångst från grönsakslandet. 

Emma S  
Moisturising Facial Mist, 

129 kr/150 ml.Elixir, 

459 kr/100 ml.

Passar dig som: 

Föredrar lätta dofter. 

Passar inte dig som: 

Med mogen hy.

. 

Kiehl’s 

Cactus Flower & Tibetan Ginseng 

Hydrating Mist, 150 kr/50 ml.

Passar dig som: 

Behöver svalka ansiktet. 

Passar inte dig som: 

Är känslig för alkohol i hudvård. 

Dior 
Capture Totale Dreamskin Perfect Skin 

Cushion, 855 kr (refill: 410 kr). 

Punktbehandling
Nu räcker det inte längre med en universalsmink-

borttagning, nu tycker skönhetsföretagen att vi ska 
använda specialremovers för både ögon och läppar. 

Origins By All Greens 
Foaming Deep Cleansing 
Mask, 295 kr/70 ml är en 
lermask för ansiktet med 
spenat och spirulina som 
förvandlas till ett rengö-
rande skum på huden.

Mjuka upp svallet 
med broccoliolja från 

Lernberg Stafsings 
hårserum Quick Fix 
Strength & Shine, 

259 kr/50 ml. 

Ge naglarna en 
stärkande dos grönkål 
med baslacket Nailkale 
Superfood Base Coat, 
150 kr från NailsInc.

Mascara
Clinique Take The 

Day Off Eye 

Remover Stick, 

169 kr. 

Ögonsmink
Too Faced Mas-

cara Melt Off, 

150 kr.

Läppar
NYX Be Gone 

Lip Color 

Remover, 

59 kr. 
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Infraröd strålning .

F
örra året publicerades en studie* om 
infraröd strålning, som visade att den 
skadar huden om man utsätts för IR 
i kombination med UVB-strålning. 
Däremot kan IR-strålning vara bra 

för huden om du enbart får IR-strålning, till 
exempel på salonger med IR-maskiner. Men om 
din hud samtidigt bränns av UV så påverkar IR 
kollagenet i huden på ett skadligt sätt.
Dessutom påverkar överskotts IR-strålning ett 
antal biokemiska mekanismer, genom att produ-
cera reaktiva syreradikaler (ROS) och förändra 
kollagenbalansen.
Ett överskott av IRA kan alltså orsaka hudirri-
tationer och förändringar som liknande de som 
orsakas av UV-ljus, det vill säga , inflammation, 
tidig fotoåldrande och kanske även cancer .

Olika typer av infraröda strålar påverkar huden 
på olika sätt. Forskning visar att IRA gör mest 
skada genom att stimulera mitokondrierna att 
producera fler fria radikaler. IRB och IRC påver-
kar främst epidermis genom att sakta ner cellför-
nyelseprocessen.
IR-strålar kommer inte bara från solen, utan 
också från elektronik så som datorer och från 

annat som avger värme som tex. varma bad, ugn, 
hårtork eller element.
Hur skyddar vi oss mot IR?

Det finns ännu ingen gemensam universell 
märkning för IR -strålningsskydd .
Olika forskare, dermatologer och företag säger 
olika saker angående hur vi kan skydda oss mot 
IR.
Vissa anser att för närvarande inte finns någon 
kommersiellt tillgänglig specifik kemisk sub-
stans eller solskyddsmedel som skyddar mot 
IRA-strålning och alla ingredienser som skulle 
kunna ge skydd behöver ännu så länge bevisa sin 
effektivitet.

Många menar att ett alternativt skydd mot 
IRA-strålar är att använda sig av krämer som 
innehåller antioxidanter. Professorer anser att 
användningen av topiska antioxidanter före 
exponering för IR-strålning minska skador på 
huden. 
Vissa kosmetikaföretag adderar redan aktiva 
antioxidanter i sina solskyddsmedel för att 
bromsa effekten av IR-strålarna, men fler studier 
är nödvändiga för att helt och hållet bevisa  den 

Vi vet att solljus skadar huden på grund av UV-strålarna. Men UV-ljus utgör endast cirka 
sju procent av solens strålar. IR-strålningen utgör 54 % av all solstrålning, 

mestadels IRA vilka penetrerar huden djupare än IRB, IRC, synligt ljus och även 
UV, ca 50 % av IRA når Demis. IRA levererar energi djupt ner i huden och bidrar 

till hudens åldrande över tid. 

Text: Lena Edberg

INFRARÖD STRÅLNING
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Infraröd strålning .

påstådda effekten menar samma forskare.
Många dermatologer föreslår framför allt att 
använda antioxidant-rika serum, eftersom anti-
oxidanterna i ett serum kan jobba mer effektivt 
än de som är utblandade i ett UV-filter. Då är det 
bättre att kombinera solskyddskrämen med att 
ha ett antioxidant-serum under och gärna även 
boosta huden med ett sådant serum över natten. 
Andra dermatologer menar att ännu så länge 
är fysikaliska solkskyddsfilter det bästa skyddet 
mot IR. Fysiska blockerare reflekterar IR så som 
en skottsäker väst.

En annan förebyggande åtgärd är att inta antiox-
idanter oralt. ISRN Dermatology har publicerat 
studier som visar att orala antioxidanter potenti-
ellt kan bromsa skador som orsakats av solstrål-
ning.

Venuceane är en ingrediens vars tillverkare 
menar att kliniska studier har visat positiva 
effekter av genom att de motverkar fotoåldrande 
orsakat av UV och IR strålning.. Genom biotek-
nik har man fått fram en blandning multifunk-
tionella och stabila enzymer.
En annan teknik är att använda ett extrakt av 

Thermus Thermophilus . Det är en specialiserad 
bakterie som är extremt termofil. Den trivs i 
temperaturer på cirka 150 grader och de speciella 
egenskaperna hos denna bakterie som ursprung-
ligen upptäcktes i heta källor i Japan, kan använ-
das för skydda huden från IR-strålning.
 
Det kan vara värt att leta efter produkter som 
uppger att de har IR-skydd, men eftersom denna 
typ av skydd fortfarande varierar kraftigt mel-
lan olika märken, så är det viktigt att kolla upp 
ingredienserna. Vad är det som skyddar mot IR i 
denna produkt? 

Vi är ännu bara i början av forskningen om IR 
och förhoppningsvis kommer tydligare regler 
och mer fakta reda ut exakt vad IR-skyddet ska 
stå för.

Ännu så länge och som i alla tider är fortfarande 
det bästa sättet att hålla huden frisk att undvika 
överdrivet solande.

* Histopathological Analysis of UVB and IR 
Interaction in Rat Skin, pub med

Infraröd Strålning eller IR-strålning är 
elektromagnetisk strålning inom våglängds-
området 700 nm till 1 nm, det vill säga 
våglängder strax över de för synligt ljus. 
Infraröd strålning är uppdelat i IRA ( 760-
1440nm ) , IRB ( 1440-3000nm ) och IRC ( 
3000-1000 nm )

Infraröd strålning kallas ofta värmestrålning. 
All värmeöverföring genom strålning sker 
dock inte genom infraröd strålning, så det 
är en missuppfattning att värmestrålning 
och IR-strålning skulle vara samma sak. 



Yrkes SM  .

Tävling manikyr

Tävling kroppsbehandling

Vinnare mankeup EmmaStina

Domarna

Inför tävling

Full fart i montern

Hans Majestät Konungen

Tävling ansiktsbehandling
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Yrkes SM .

S
HR:s monter hade en mycket bra 
placering precis vid ingången. 22.000 
besökare kom allt som allt till Yrkes 
SM. I vår monter fick besökarna, 
som i huvudsak är ungdomar från 

högstadiet,  prova på att lacka naglar på tid med 
hjälp av elever från Gildaskolan i Malmö och 
Yrkeshögskolan i Landskrona. Man kunde också få 
handmassage av eleverna. Det var kö i princip hela 
tiden de tre dagarna. Ett jättestor tack till er elever 
som bidrog med detta. 

På torsdag och fredag var det dags att tävla i hud-
vård. Fyra tävlande gjorde upp om guldmedaljen. 
Domare var Camilla Björck, Lina Svensson och 
Annica joensuu. Vinnare blev Beatrice Ejdemyr 
från Gildaskolan i Malmö. Hon ska nu ingå i 
Yrkeslandslaget och representera Sverige i VM 

i Abu Dhabi nästa år. Övriga tävlande var Saga 
Ferm, Emma Stridsberg och Paula Jakielaszek. På 
fredagen fick Yrkes SM kungligt besök och våra 
medaljörer fick ta emot priser i närvaro av hans 
majestät konungen.

Vi är mycket nöjda med hela tillställningen. Vårt 
yrke syntes mycket bra och fick också en del medi-
al uppmärksamhet.

Vårt deltagande hade planerats av vår nya 
SM expert och tidigare WM bronsmedaljör, 
EmmaStina Dannered. På plats att ta hand om 
den nya SM vinnaren fanns också vår VM expert 
Henrietta O Ericsson. Tack till er båda för ert 
engagemang.

Text: Annica Joensuu

Under dagarna tre, 11-13 maj deltog SHR på Yrkes SM i Malmö och ar-
rangerade också SM i hudvård. Deltagandet var mycket lyckat och vår 

monter var en av de mest välbesökta. 

Yrkes SM 2016 
i Malmö

EmmaStina

Domarna

Inför tävling

Full fart i montern

Hans Majestät Konungen

Vinnaren Beatrice Ejdemyr och Emma Stina Tävlande

För hela eventet hade vi en del sponsorer som hjälpte till med produkter, utrustning m.m.
Ett stor tack till er!
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J
esper Enander är leg psykolog som 
arbetar som doktorand vid Karolinska 
Institutet och forskar om BDD sedan 
2011. Han har lett en stor behandlings-
studie med KBT via internet, denna 

svenska studie publicerades i BMJ (British Medical 
Journal) i år. Hudterapeuten fick en intervju med 
Jesper Enander.

Hur länge har sjukdomen funnits? 
-Första gången tillståndet beskrevs var på 1800-
talet av en italiensk läkare, men det har säkert fun-
nits innan det. 

Kan man se en ökning av sjukdomen? 
-Det är svårt att veta då det inte studerats så myck-
et på sjukdomen. Man vet dock att ca 2 av 100 lidar 
av det nu av befolkningen i stort, en del lindrigare 
en del så pass allvarligt att de är inlagda. 

Var går gränsen mellan  utseendefixering eller 
dåligt självförtroende och BDD? 
- Att vara orolig för sitt utseende är inte sjukt utan 
ganska vanligt, särskilt bland yngre. För diagnosen 
BDD krävs att det ger en funktionsnedsättning, att 
man ser saker som andra inte ser, man fungerar 
sämre på arbetet tillexempel kanske man sitter och 

Flera timmar framför spegeln varje dag, ständiga kontroller av utseendet, depression 
och social isolering, det kan vara vardagen för de två procent av befolkningen som 
uppfyller diagnoskriterierna för dysmorfofobi eller BDD (Body Dysmorphic Disorder) 

som är den engelska termen. Det är inte ovanligt att personer med diagnosen söker 
sig till hudterapeuter i stället för psykiatrisk vård då många med dysmorfofobi försöker 
åtgärda sina inbillade defekter med olika hudbehandlingar. Tyvärr blir de sällan nöjda 

med behandlingen, den inbillade fulheten finns kvar eller flyttas till en annan del av 
kroppen. Däremot hjälper KBT och nu finns en ny svensk internetterapi som botar 

var tredje drabbad.

Text: Lena Edberg

Många lider av inbillad fulhet  
Dysmorfofobi

BDD Dysmorfofobi .
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söker på hudbehandlingar under arbetstider så att 
man inte får arbetet gjort, man kanske inte kan 
ej träffa en partner och har svårt att vara med i 
sociala sammanhang som att gå på fest.

Vad är det som gör att man får BDD? 
-Det vi vet är att de här besvären beror till hälften 
av genetik, man vet en del beror på hur dessa per-
soners hjärna behandlar visuellt material, man har 
lättare att se små detaljer, så det förklarar att man 
zoomar in på vissa detaljer i sitt utseende och har 
svårt att se helheten, förklarar Jesper.
-En del patienter uppger att de har blivit retade för 
sitt utseende men man vet inte om det är det som 
har fått dem att utveckla sjukdomen.

Vad kan det vara med huden som blir en fixering?
- Huden är vanlig sak man oroar sig för. Man 
tycker man har fel eller för mycket pigmentering, 
att man har ojämn pigmentering, är rödflammig, 
tycker man har akne fast man bara har någon 
enstaka finne ibland, eller man tycker man har ärr 
fast man inte har det så det syns, många upplever 
att de har gropig hud. De känner ofta på huden för 
att leta efter ojämnheter, känner de något så börjar 
de pilla för att jämna ut huden fast det bara förvär-
rar och kan ge sår, berättar Jesper.

Det låter som dermatillomani, vad är skillnaden? 
-Vid BDD pillar man också och känner efter 
ojämnheter för att man vill ha en jämn hud. Men 
vid Dermotillomani är man ute efter själva kläm-
mandet och pillandet som ett tvångsyndrom som 
upplevs som avslappnande. Så det är olika orsaker 
till att man klämmer som är skillnaden. 

Är det vanligt att tycka att man har en onormal 
behåring?
-Ja, det är också vanligt att man tycker man har 

för mycket kroppsbehåring eller för lite. Kvinnor 
kan ofta uppleva för mycket hår på armar eller i 
ansiktet. Både män och kvinnor kan tycka att de är 
tunnhåriga på huvudet.

Det är lika vanligt hos män som hos kvinnor. Vad 
är det vanligt att männen fixerar sig vid? 
-Egentligen samma saker, en skillnad man kan se 
är att kvinnor pillar med hyn, för män är det van-
ligare med att de upplever för liten kroppsbyggnad. 
Det man inte kan dölja med kläder eller annat är 
oftast  värst. Det är som hud och ansikte är vanligt.

Hur stor del har det utseendefixerade samhället i 
detta tror du? 
-Jag tror inte fler får BDD på grund av det, symp-
tomen har funnits sen 1800-talet, men de som 
redan har BDD blir inte direkt bättre av det. 

Hur kan man få hjälp?
- Surfa in på OCD-förbundets hemsida  (www.ocd-
forbundet.se) eller det enklaste är att gå till huslä-
karen, som hänvisar en visare. I Stockholm finns 
några ställen som behandlar just detta. Annars 
man söka sig till öppenvårdspsykiatrin direkt, på 
1177.se kan man söka mottagningar där man bor. 
Det kan underlätta om man nämner dysmorfofobi 
då man besöker husläkaren, om man själv har läst 
på lite så kan det vara lättare att få rätt hjälp. 

Jespers mål är att öka medvetenheten om BDD 
både bland allmänheten och inom vården. Hjälp 
finns att få med KBT och eventuell medicinering 
men med den internettbaserade KBT-terapin så 
kan fler få hjälp snabbare. Forskningen fortsätter 
för att den ska kunna bli tillgänglig inom den all-
männa vården framöver.

BDD Dysmorfofobi .

JESPER ENANDER
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Väljer en auktoriserad 
hudterapeut som är 
medlem i SHR!

Du gör väl 
som Mirre?  
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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 också ett kvalificerat yrke 

och väldigt mycket du ska behärska som hudterapeut och där-

för är det viktigt att du väljer rätt utbildning när du bestämt dig. 

Välj en utbildning som är godkänd av SHR.

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

SHR:s krav på utbildningsstandard och utbildningstid. Den 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 kvalitetsgranskningar på dessa utbildningar. På 

så sätt kontrollerar SHR att utbildningens 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 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 Tel. 0418-47 45 64 www.landskrona.se

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

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

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

 
SHR AUKTORISERAD ••

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation 
www.shr.nu



20  |  hudterapeuten oktober 2016

Skönhetsmässan.

KUNSKAP, KVALITET & SÄKERHET

Hudvård • Make up • Estetiska Behandlingar • Hår & Salong • Estetisk Kirurgi • Naturlig Skönhet • AntiAging-kost

Årets inspirationshelg inom skönhet, hälsa och träning!
Vill du ha koll på det allra senaste inom modern skönhet? Våra utställare visar upp mängder av nyheter inom 

modern skönhet & anti-aging. På Skönhetsscenen föreläser experter ifrån hela världen och på catwalken bjuder  
vi på tutorials och shower. Missa inte Grazettes visning ”Crush” som för första gången visas för allmänheten.  

Nail Systems Open blir i år dubbelt så stort med runt 60 tävlande!

Nyhet! Vi utökar vårt champagne-mingel med en branschmiddag för dig i branschen.  
Biljetter släpps på acadermia.se i juni.

Välkommen till Sveriges största event inom skönhet!

S TO C K H O L M S M Ä S S A N  2 5 –2 7  N OV E M B E R  2 016


