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Visste du att vem som helst i Sverige
kan arbeta som Hudterapeut?

Tack

för att du har valt att gå till en
Auktoriserad Hudterapeut som är
medlem i SHR.

SHR - Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
är en branschorganisation för välutbildade
och auktoriserade hudterapeuter.
Våra ledord är lärande, kvalitet och status.

Läs mer på www.shr.nu
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SÄKER HUDTERAPEUT En kvalitetssäkring av
auktoriserad hudterapeuter
som är medlemmar i SHR
Vi är en branschorganisation för välutbildade och auktoriserade hudterapeuter.
Vårt förbund är idag en viktig faktor för yrket och vi tar ansvar för både utbildning
av hudterapeuter och för slutkundens trygghet. Vårt emblem SHR-loggan är därför
av stor betydelse och kundens trygghet.

F

ör att ytterligare förstärka tryggheten
och göra slutkunderna medvetna om
hur viktigt det är att gå till en välutbildad och auktoriserad hudterapeut har
vi lanserat ”Säker Hudterapeut”. Ett ytterligare
emblem som auktoriserade hudterapeuter vilka är
medlemmar i SHR stolt kan visa upp och använda för att uppmärksamma kunderna ännu mer.
Förutom att du vet att du går till en auktoriserad
hudterapeut med gedigen utbildning så omfattas
du dessutom av en behandlingsskadeförsäkring
som träder i kraft om du skulle drabbas av en
skada, under behandlingen eller till följd av
behandlingen.

Tillsammans står vi inför en utmaning; att fortsätta kämpa för en mer reglerad bransch. Vårt
nya emblem kommer att hjälpa till med detta.
Förhoppningen är att liknande emblem och
marknadsföringsknep av konkurrerande verksamheter inte ska lyckas vilseleda kunder.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Annica Joensuu

SHR utfärdar auktorisation för sina medlemmar
vilket innebär att medlemmarna har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella
behandlingar. De arbetar efter våra etiska regler
och innehar behandlingsskadeförsäkring. Du
som kund kan således känna dig trygg när du
väljer en hudterapeut som är medlem i vårt förbund. SHR representerar den svenska sektionen
i CIDESCO. CIDESCO har som främsta uppgift
att ta tillvara och utveckla standard och kvalitet
inom hudterapeutyrket och närliggande branscher. CIDESCO sektion Sverige är den tredje
största sektionen efter Japan och Kina.
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Ansiktsmassagens

EFFEKTER
Hantverk betyder handens verk och inom yrket hudterapeut är våra händer vårt främsta verktyg.
Med händerna försöker vi att skapa så behagliga och effektiva moment som möjligt i olika typer
av behandlingar. Extra tydligt blir det såklart i de renodlade massagebehandlingarna. Massagebehandlingar utförs för att öka cirkulationen, minska smärta, mjuka upp stela muskler och för att
ge stimulans och lugn. Men massage av ansiktet är även en riktigt förskönande behandling som
kan öka både hudens spänst och fukt, släta ut fina linjer och skulptera ansiktet genom att slussa
iväg slaggprodukter och vätskeansamlingar. En ansiktsbehandling med effektiva hudvårdsprodukter och avancerade tekniker kan ge effektiva resultat, men glöm inte händernas magi!
Text: Nathalie Koverman

Effekter vid rätt utförd massage
Med en rätt utförd massage kan följande effekter
uppnås:
- Lymfvätska och venblod pressas i rätt riktning
- Genomblödning/cirkulation ökar
- Nya kapillärer bildas (kapilarisation)
- Cellförnyelsen, näringstillståndet och ämnesomsättningen förbättras
- Tonus (muskelspänning) och turgor (spänning
genom vätskehalt) förbättras
- Syramanteln förbättras. Syramanteln bland
annat består av fetter, fuktbindare och bakterier
som bevarar hudens låga pH-värde som hindrar
skadliga bakterier och mikrorganismer från att få
fäste och bevarar huden mjuk och smidig.
- Talg- och svettkörtlars utförsgångar öppnas
- Verkar lugnande
Ansiktshuden är sämre än kroppshuden på att
tömma sig på gamla slaggämnen vilket beror på
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våra mimiska muskler som kan stoppa upp lymfcirkulationen. Lymfan ska normalt pulsera med
2-4 pulsationer per minut men stannar ofta av vid
brist på rörelse etc. Med massagen ser man till att
upprätthålla lymfans normala kontraktioner. På
så sätt kan man dels stärka lymfkärlens muskelväggar så att deras ”kondition” blir bättre och kan
arbeta bättre. Om transporthastigheten ökar så
kommer även vårat immunsystem att förbättras.
Lymfan, som är en trögflytande vätska, tillför cellerna näring och avlägsnar slaggprodukter.
Om lymfan skulle stanna upp, kan cellerna till
och med dö. Äggviteämnen i cellmembranet
binder vätska och kan orsaka svullnader, men
med hjälp av manuell dränage/massage kan detta
undvikas. Vävnadsdränage används även vid ärr,
acne och idrottsskador.



Ökar genomblödningen/cirkulation i huden så
optimeras näringstillförseln till cellerna och de
syresätts bättre. Även om massage kan verka
hudterapeuten |
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Forts. föreg. sida

värmeökande och en blossig hud kan rodna mer
av temperaturväxlingar, kan massagens kärlstärkande effekt genom ökad genomblödning ge både
synbara resultat och förebygga nya ytliga och
vidgade kärl.

ning gällande avslappning. Hormonet oxytocin
som utsöndras vid beröring framkallar välbehag
och sänker puls och blodtryck vilket dämpar oro
och ångest. Stresshormon som kortisol och adrenalin minskar vid massagebehandling.

Om turgor, hudens egna spänning genom
vätskehalten, är nedsatt så har man mindre
rikligt av grundsubstans i dermis, läderhuden.
Grundsubstansen ger matrixen sin konsistens,
binder fukt och förhindrar bakterier att penetrera och fungerar lite som ett uppspänt paraply
under huden så ger utfyllnad. Tillsammans med
att dricka vatten är massage en av de vanligaste
rekommendationerna för att öka turgorn. När
hudens spänning ökar upplevs huden som mindre
torr och mer elastisk.

Vad kan hända vid fel utförd massage
En väl utförd massage tar hänsyn till:
- Muskeltrådarnas riktning
- Att man följer venernas och lymfkärlens riktning
- Hudens sprickriktning

Ansiktsmuskulaturen bör användas dynamiskt
för att precis som på övriga kroppen ge starka,
smidiga muskler. Det betyder att musklerna kontraherar (dras ihop) och extraherar (slappnar av)
istället för att fastna i ett ihopdraget läge. Tänk
exempelvis på axlar som dras upp av stress och
dålig arbetsställning, vilket leder till stelhet som
kan behöva hjälp att slappna av även när stress
och ställning förbättras. Den mimik vi har är ofta
statisk, vi biter ihop käkarna, snörper på munnen
eller rynkar ögonbrynen, vilket bidrar till mimiska linjer och så småningom rynkor. Massagens
avslappande effekt på musklerna förebygger det.
Vid massage öppnas även hudens svett- och talgkörtlar upp. Det gör att kroppens värmereglering
fungerar bättre och stödjer reningsprocessen. En
torr hud med nedsatt talgsekretion tjänar på få
igång cirkulationen och att talgkörtlarna öppnas
upp för att underlätta ”smörjningen”. En normal
talgsekretion bidrar i sig till att hudens syramantel, som till stor del består av talg, hålls intakt vilket skyddar huden mot både fuktdunstning och
yttre angrepp.
Den lugnande effekten av massage har visat sig
vara minst lika bra, om inte bättre, än mental trä-
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Man behöver därför vara fast men försiktig och
lätt på handen och variera tryck, grepp samt
riktning. En fel utförd massage kan annars orsaka
förslappning genom att de elastina trådarna som
ger huden spänst tänjs ut och/eller ödem som inte
är en önskvärd svullnad i vävnaden genom vätskeansamling.
Om man inte tar hänsyn till muskeltrådarnas
riktning, riskerar man att muskelfibrillerna dras
isär vilket gör huden slappare. Det kan uppstå om
man masserar musklerna rätt över istället
för längs med. En kompromiss kan vara att massera snett över med lätt tryck/grepp.
Om vi masserar i fel riktning kommer det att
uppstå en stockning i kapillärerna och blod- och
lymfströmmen trycks tillbaka. Gamla slaggprodukter masseras tillbaka in i lymfkärlen och det
ökade trycket gör att en ökad vätskemängd tränger ut ur kapillärerna. När det inträffar medföljer
ämnen som verkar som gift för cellerna och hindrar dem att kunna ta upp näringsämnen. Det är
därför viktigt att följa kärlens riktning då vi om
vi masserar endast nedåt kan dra ner vävnaden
ännu mer och om vi masserar endast uppåt skapar ett slags ödem/stockning av slaggämnen
som sagt.
Det är inte bara mimiska linjer som vi får med
tiden. Sedan födseln har vi underliggande linjer
som skapas av underliggande kollagenstruktur
oktober
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Bild lånad från https://nhi.no/

och kallas för Langers linjer. Olika individer kan
ha lite olika riktningar på sina Langers-linjer,
men överlag följer de samma mönster.
Inom kirurgin tar man hänsyn till hur de elastina
trådarna är invävda i de kollagena trådarna för
att undvika att sårkanterna drar ihop sig vid läkning och lämnar öppna sår och senare större ärr
än nödvändigt. Även den som behandlar ansiktet
kosmetiskt, så som i form av ansiktsmassage,
behöver ha viss insikt i hur de elastina linjerna
går och användas sig av en massageteknik som
tar hänsyn till detta för att förhindra att de ”normala” underliggande linjerna framträder tidigare
än nödvändigt.
Hudterapeutens kompetens vid massage
En klassisk ansiktsmassage börjar ofta med någon
typ av lymf/vävnadsdränage som med särskilda
lätta pumpande, glidande-, tryckande rörelser
driver lymfvätskan vidare för att tömma sig vid
”stationer” såsom venvinkel. Därefter brukar
en så kallad fettmassage, massage med olja eller
kräm för att skapa rätt friktion, följa. Den innehåller olika massagegrepp i olika mönster för att
uppnå olika effekter.
oktober
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Langers linjer.
Bild lånad från http://www.vardhandboken.se

Massagegrepp:
Effleurage- strykmassage
Friktion- gnidmassage
Tapotement- klappmassage
Vibration- vibrationsmassage
Petrissage- nypmassage
En auktoriserad hudterapeut är utbildad i både
hudens och övriga kroppens anatomi och fysiologi. Hen vet vilka kontraindikationer som finns
för behandling, vilken effekt man kan uppnå och
har förutom de teoretiska kunskaperna ett väl
övat handlag för att anpassa teknik, tryck och
fixering efter ansiktet de har framför sig. Vidare
kan hudterapeuten välja lämpliga produkter för
huden att använda i behandling och har kompetens att tolka hur huden reagerar under och efter
behandling.

hudterapeuten |
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PRISAD SKÖNHET
Året har bjudit på storslagna galor, prestigefulla utmärkelser
och inspirerande mässor i skönhetens tecken.
Text: Nathalie Koverman

Daisy Beauty Awards
På portalen https://www.daisybeauty.com/ hittar du pålitliga recensioner från över 4000 produkttester
och ett gäng härliga bloggare som alla är inriktade på skönhet, men med lite olika nischer. Utöver portalen finns också en snygg och smart tidning full av trender, inspiration och tips. På Daisy Beauty Awards
utses det bästa av det bästa, när vinnarna av årets nya skönhetsprodukter koras.

Så här beskriver Kicki Norman, chefredaktör och
grundare av Daisy Beauty-galan:
- Ända sedan 2012 har Daisy Beauty delat ut
Daisy Beauty Awards, ett pris som förutom ära
också kan ge klirr i kassan för både finalister och
vinnare eftersom den otroligt kräsna juryns ord
väger tungt. Finalisterna har nämligen utsetts av
Daisy Beautys redaktion i samarbete med Daisy
Beautys läsare och alla 60 influencers som sitter
i juryn. Bara att bli utsedd till finalist är alltså
otroligt svårt och en stor ära!
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Daisy Beauty Awards 2018 (som utser de bästa
produkterna från 2017) ägde rum torsdagen 15e
februari. Mingel och prisutdelning hölls på Södra
Teatern på Mosebacke torg, Stockholm. Sveriges
Hudterapeuters Riksorganisation var en av galans
sponsorer och ordförande Annica Joensuu har
även suttit med i en av jurygrupperna (Årets
vegankosmetika).

oktober
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Fråga mig om din hud! Fotograf: Katriina Mäkinen. Bilden är lånad från
www.facebook.com/SwedishBeautyAwards

Swedish Beauty Awards
There´s No Business Like... The Beauty Business och det bevisades än en gång vilken kreativ, kompetent
och nätverkande bransch kosmetikbranschen är när det elfte Swedish Beauty Awards hölls i april.
KoHF (Kosmetik- och hygienföretagen) är
branschorganisationen för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kem-tekniska
konsumentprodukter som kosmetik och hygienprodukter, tvättmedel och rengöringsmedel och
de har närmare 150 medlemsföretag. Varje år
i april riktas uppmärksamheten mot skönhetsbranschen, som omsätter närmare 20 miljarder
kronor bara i Sverige, och gräddan av det senaste
årets produkter tävlar om de prestigefyllda
utmärkelserna.
Glossybox, galans presentatör, bidrog även
till att den skönhetsintresserade allmänheten
hade möjlighet att köpa biljetter till prisutdelningen. Glossybox´s ”glossies” (kunder)
och branschfolk möttes direkt i foajén elever
från Hudvårdshögskolan, Gildaskolan och
Yrkeshögskolan för Hudvård och Spa som
gav tips om hudvård och vikten att välja en
Auktoriserad Hudterapeut.
Allt överskott från tillställningen går oavkortat
till Look Good...Feel Better (LGFB), KoHF:s egna
humanitära projekt som SHR även är stödmedlem åt. Tack vare programmet erbjuds kvinnor,
som behandlas för cancer, kostnadsfria kurser
om hudvård och makeup. Den välfyllda goodiebagen på Swedish Beauty Awards kunde man
oktober

2017

skänka till LGFB vilket en betydande del av
galans gäster gjorde.
Juryn består av branschkunniga jurymedlemmar
som samtliga har anknytningar inom skönhetsbranschen. SHR:s Annica Joensuu satt med i en
av jurygrupperna för kosmetik och presenterades även med en kortfilm på storbildsskärm på
China-teatern.
Hela 529 produkter har testats och utvärderats av
den oberoende expertjuryn. Därefter har de bästa
produkterna i branschen för året korats i hela 30
kategorier. För att få en än mer objektiv bedömning har både det högsta respektive lägsta omdömet för var produkt tagits bort.
– Skönhetsbranschen är en hårt kontrollerad
bransch med ett strängt regelverk. Vi på KoHF
arbetar med att säkerställa en sund bransch och
konsumenten ska känna sig trygg när den botaniserar bland skönhetshyllorna ute på marknaden. Bakom varje produkt ligger år av forskning
och utveckling och det vill vi premiera. Swedish
Beauty Awards är en kvalitetsstämpel och ett
erkännande för de produkter som blir nominerade och självklart de produkter som vinner, säger
Olof Holmer, VD på KoHF.

hudterapeuten |
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Det sägs att i Sverige slutar ansiktet vid hakan,
men runt Medelhavet först vid naveln. Med
både ljus- och arkmasker för decolletaget
verkar det stämma!

Cosmoprof Bologna
I femtio år har Cosmoprof Bologna varit ett event för hela den
professionella skönhetsbranschen.
Det gigantiska komplexet Bologna Fiere exhibition centre som är uppdelat i flera hallar fylls
under det årliga eventet av olika segment inom
skönhetssektorn; perfumery & cosmetics, natural
products, packaging, machinery, contract manufacturing & raw material, beauty & spa, hair &
nails. Här möts aktörer från hela världen för att
få inspiration, omvärldsbevaka och för att göra
affärer.
I år var det 2677 utställare från 69 länder och 29
länder hade även landspecifika paviljonger varav
Sverige var en av dem för första gången.

10 |
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Den svenske ambassadören som inveg montern
skålade för Sverige som sanna ambassadörer för
skönhet och kreativitet med fokus på hållbarhet.
Bland annat lyftes det att Sverige är ett föredöme
som förbjuder mikroplaster i kosmetika från och
med i sommar.
De åtta svenska utställarna var Cicamed, Gilda
Cosmetic, Glam of Sweden, Grazette of Sweden,
Idun Minerals, Powerlite, Viva la Diva och
Smile Lab.
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Ett extra stort hurrarop till Louise Olsson som knep 1:a platsen och kommer
representera Sverige i EM och VM!

Yrkes-SM
Sveriges JOBB-igaste evanemang är en satsning för att öka intresset och
rekryteringen till yrkesutbildningar.
Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och
uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar
och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra
inom ett 50-tal yrken. Under tre intensiva dagar
erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka
det över 25 000 kvm stora evenemanget för att få
möjligheten att titta, fråga och själva få prova på
olika yrken. Under Yrkes-SM kommer de bästa av
de bästa tas ut till yrkeslandslaget och får representera Sverige under kommande Yrkes-EM och
Yrkes-VM.
I år var det 8 st tjejer som tävlade om titeln
svensk mästare i Hudvård 2018, och som får
äran att representera Sverige i Euroskills 2018 i
Budapest Ungern, samt Worldskills 2019 Kazan
Ryssland.
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Tävlingen startade med ett speedtest, vilket
innefattar röd lackning av naglar, bäddning
av säng samt nedbäddning av kund och sedan
maskpåläggning. Allt detta var tvunget att klaras
på väldigt kort tid men med ett perfekt resultat.
Övriga moment var kroppsbehandling, ansiktsbehandling med färgning av fransar och bryn
samt nailart och makeup med tema Glitter och
Glamour. Behandlingarna utfördes inte bara
under tidspress utan också i en monter med inte
bara domare runt sig, utan en stor publik som var
intresserade av både tävlingen samt vårt fantastiska yrke – hudterapeut!
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Vinnarna i Organic Beauty Awards 2018

Lena Edberg, vice ordförande för SHR, th delade
ut pris för bästa dagcreme men passade även på
att berätta om SHR arbete för en kvalitetssäkrad
skönhetsbransch. Konferencier var
Lisen Sundgren.

Organic Beauty Awards
Lördagen den 5 maj hölls Green Beauty Day på Klara Strand i Stockholm, en inspirerande
dag om naturlig och ekologisk skönhet som SHR var med och sponsrade i år.

Dagen bjöd på föreläsningar, mässa och prisutdelning av vinnarna i Organic Beauty Awards
2018.
Annica Joensuu, ordförande i SHR, svarar i en
intervju på www.naturligtsnygg.se på varför SHR
har valt att sponsra Organic Beauty Awards:
– Vi vill vara med och supporta alla delar av
skönhetsbranschen. Naturliga produkter är grun-
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den för vårt yrke, vi startade förbundet med små
naturliga märken, och många naturliga märken,
som tex Marja Entrich, har varit aktiva tidigare.
De trender vi ser nu är dels avancerad hudvård
med snabba och synliga resultat, men också efterfrågan på naturliga och ekologiska produkter.
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Det vinnande bidraget i klassen
för studerande

FAKTA
Allt sedan 1956 har SHR medlem i den internationella CIDESCO (Comité International d'Esthétique
et de Cosmétologie). CIDESCO grundades 1946
och har sitt säte i Zürich, Schweiz. CIDESCO har
som främsta uppgift att ta tillvara och utveckla
standard och kvalitet inom hudterapeut yrket och
närliggande branscher. CIDESCO har verksamhet
i sammanlagt 40 länder i 6 av världsdelarna. SHR
har den äran att få representera Sverige och vi
kan stolt konstatera att CIDESCO sektion Sverige
är den tredje största sektionen efter Japan och
Kina. President för CIDESCO är Anna-Cari Gund,
svenska och aktiv medlem i SHR.
Utbildningar som erbjuder CIDESCO examen finns
både i Sverige och utomlands. År 2010 stod SHR
som värd för CIDESCO:s årliga världskongress och
i år var det alltså dags igen att få bjuda in omvärlden och visa vad nordisk skönhet står för, både i
natur, tradition och kompetens inom branschen.

Vinnarbidraget i den professionella klassen

SM i Make Up och
CODESCO Make UP & Body Art
Competition 2018

Med norrskenet riktat mot Valhalla och nordisk mytologi var det dags för yrkesskickliga
makeupartister eller maskörer att mäta sina krafter mot varandra i två fartfyllda tävlingar.
SM i Make Up arrangeras en gång per år av
SHR. Den som är utbildad makeupartist eller
maskör kan ansöka om att få delta. Tävlingen är
till för att lyfta fram skickliga, drivna makeupartister/maskörer. SHR har som mål att höja kvalitetsnivå, status och intresse för makeupartistyrket, ett till hudterapeuten närliggande yrke.
SHR anordnar i år den internationella CIDESCO
kongressen som fick temat BEAUTY of the
Northern Lights. Kongressen går av stapeln
samtidigt som hud & kosmetik, under vilken
SM legat de senaste åren, och därför blev det
matchande temat för SM i Makeup Welcome to
Valhalla!
Makeup artisten ska göra en klassisk sotning med
röd mun först och sedan i tävlingen ’Tema’ lägga
oktober
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en valfri makeup baserad på temat.
CIDESCO World Congress Make Up
and Body Art Competition, CIDESCOs
egen tävling ,anordnas varje år av det land/ den
CIDESCO sektion som håller i kongressen.
Precis som med kongressens tema BEAUTY
of the Northern Lights och SM i Make Ups
Welcome to Valhalla behölls svenska/ nordiska
och temat för denna tävling blev spännande Gods
and Creatures of the Norse Mythology.
Den tävlande är utbildade alt. studerar till makeup-artister. Det finns alltså två kategorier, professionell och studerande. Den tävlande, oavsett
kategori gör en fullständig kroppsmålning tolkad
utifrån temat och stylar hår och accessoarer utifrån makeupen.
hudterapeuten |
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Massagebehandling vid cancer

Massagebehandling
vid cancer

Auktoriserade hudterapeuter arbetar efter etiska regler med kundens säkerhet i fokus och för att hålla
en hög standard i branschen. Som ett led i detta har Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation tagit
fram riktlinjer för kontraindikationer vid olika behandlingar.

Text: Nathalie Koverman

Myt och kontraindikationer
Kontraindikation är ett tillstånd eller en faktor
som talar för att en behandling eller produkt inte
skall användas.
Att massage vid cancer skulle kunna orsaka både
spridning och tillväxt är en myt utan vetenskapligt belägg, medan det finns flera studier som
visar på att massage kan förbättra livskvaliteten
avsevärt! Därför räknas cancer inte som en absolut kontraindikation för massagebehandling, då
det oftast är ok att behandla. Vid tveksamheter
gör man helt rätt i att rådfråga behandlande
läkare, vilket en hudterapeut eventuellt kan be
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kunden att göra för att kunna erbjuda massagebehandling.
Massage vid cancer och goda effekter
Fysiska besvär, sjukhusvistelser, kontinuerlig
behandling, rädsla och oro- både fysisk och
känslomässig rädsla är vanligt hos patienter med
cancer.
Massage kan reducera smärta och ha en avkopplande, lugnande effekt, både genom att behandla
spända muskler som vid en klassisk svensk massage, men även öka energiflödet i kroppen som
vid akupressur. Massage kan även lindra andra
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Anders Mattson Coll
Lleg. Naprapat, gymnastikdirektör och huvudlärare för
massageinriktningen i Hud- och massageterapeututbildningen vid Yrkeshögskolan för Hudvård och Spa

”åkommor” som är vanliga vid cancersjukdom;
utmattning, illamående, aptitlöshet, sömnlöshet,
förstoppning eller diarré och depression.

de exakta mekanismerna inte kartlagts, ger studien ändå en indikation på massagens välgörande
effekter.

På hemsidan för Branschrådet Svensk Massage
finns en forskningsdatabas där en artikel med
titeln The use of therapeutic massage as a nursing
intervention to modify anxiety and the perception of cancer pain återfinns. (https://www.svenskmassage.se/bli_massor/forskning/?uri=/bli_massor/forskning/&l=artikel&id=58)

Onkologi i Sverige är ett forum för utbyte av erfarenheter och debatt som tar ett brett perspektiv
på cancervård med alltifrån preklinisk forskning
till palliativ vård. Med tidningen vill Onkologi i
Sverige bidra till en bättre cancervård genom att
förmedla ny kunskap och lyfta frågor av såväl
medicinsk som politisk natur. I artikeln Hög
tid klassa komplementär och alternativ medicin
som en viktig fråga i cancervården (http://www.
onkologiisverige.se/wp-content/uploads/2016/10/
Integrativ.pdf) lyfts vikten av att diskutera komplementära metoder inom vården.

I artikeln presenteras en studie där massageterapi
använts för att reducera både smärta och ångest hos cancerpatienter. Studien omfattade nio
stycken patienter med cancer som låg intagna på
sjukhus och de fick 30 minuter massage under
två kvällar i rad. Förutom att patienterna själva
upplevde sig mer avslappnade och att de hade
mindre ångest, kunde även fysiologiska undersökningar gällande exempelvis puls och blodtryck
visa att massagen hade lugnande effekt. Även om
oktober
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Komplementär- och alternativ medicin
(KAM) definieras enligt National Centre for
Complementary and Alternative Medicine
(NCCAM) som hälso- och sjukvård utanför
konventionell sjukvård, det vill säga sådan som
hudterapeuten |
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Trender inom hudvård
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FAKTA
Absoluta kontraindikationer vid massage
Muskel / skelettskador (i behandlingsområdet)
Diskbråck
Frakturer
Feber / infektion
Smärtande åderbråck
Hudskada och öppna sår
Graviditet (de tre första månaderna)

baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Begreppet i sig har en tudelad betydelse ändå,
komplementär medicin kompletterar traditionell sjukvård medan alternativ medicin är ickebeprövade terapier. Inslag av KAM har ökat i den
svenska vården och inom cancer-terapi har det
föreslagits att man istället ska använda begreppet
integrativ onkologi, då man inte vill att KAMbegreppet ska orsaka förvirring. Integrativ onkologi är konventionell cancerterapi med komplementära metoder. De komplementära metoderna
kan delas in i underkategorier; 1. naturläkemedel
såsom örter och vitaminer, 2. mind-bodyterapier
exempelvis yoga och qigong, 3. akupunktur och 4.
manipulativa kroppsbaserade terapier som massage och reflexologi.
I den fjärde kategorien där massage ingår nämns
just fördelaktiga effekter på ångest och smärta.
Däremot finns metodologiska brister i kliniska
studier och ett skäl skulle kunna vara att många
patienter inte berättar för vårdpersonal att de
även använder sig av KAM.
TRI, The Touch Research Institute, är det första
centrat i världen som enkom studerar ”touch”,
beröring, ur ett vetenskapligt och medicinskt
perspektiv. Det grundades 1992 vid University
of Miami School of Medicine via en satsning
från Johnson & Johnson. Syftet vid TRI är att
sträva mot att bättre definiera och formulera hur
och varför beröring både är hälsoförebyggande
men även kan bidra till medicinsk behandling.
På hemsidan (https://www6.miami.edu/touchresearch/Index.html) beskrivs en undersökning
som TRI utförde och som visat på att massage
även skulle kunna öka mängden naturliga ”mördarceller” kända för att utrota cancerceller.
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Att tänka på
Massage vid cancer, eller som komplement till
behandling, syftar inte till att bota själva sjukdomen utan att främja hälsan i kroppen. En hudterapeut ska aldrig försöka behandla sjukdomar
och skall alltid följa riktlinjer för absoluta kontraindikationer. Studierna som presenterats i den
här artikeln bör istället ses som en indikator på
och förklaring till att cancer inte behöver vara en
absolut utan relativ kontraindikation och att massage snarare kan öka välbefinnandet hos patienter/kunder med cancer.
Såhär säger Anders Mattson Coll, leg. Naprapat,
gymnastikdirektör och huvudlärare för massageinriktningen i Hud- och massageterapeututbildningen vid Yrkeshögskolan för Hudvård och Spa:
- Jag tror att det vanligaste idag är att man kallar
cancer för en relativ kontraindikation för massage. Det innebär att det kan vara kontraindicerat
att massera på vissa individer eller i vissa situationer. Såvitt jag vet finns inget vetenskapligt underlag för att massage skulle kunna vara farligt vid
cancer. Däremot finns ju flera ganska vedertagna
effekter av massage som cancerpatienter kan ha
nytta av. Sammantaget kan man säga att de effekter man har av massage kan vara positiva för cancerpatienter som ofta känner stark oro och kanske blir deprimerade. Men, eftersom cancer kan
vara väldigt många olika saker och i olika stadier,
tycker jag att man bör ha en läkarkontakt innan
man börjar massera en klient. Ett alternativ kan
kanske vara att klienten själv frågar sin läkare så
att det inte föreligger några hinder.
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RÖKNINGENS

SKADLIGA EFFEKTER
PÅ KROPPEN

Artikeln är en förkortad version av författarens examensarbete från
Yrkeshögskolan för Hudvård och SPA och fokus kommer att vara
den yttre påverkan av tobaksrök och hudsjukdomar. I examensarbetet i sin helhet behandlas även den inre påverkan.
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ANDRÉA ENGSTRÖM

Text: Andréa Enström

Det var inte förrän 10 år senare, runt 70- och
80-talet, som kritiken mot rökning ökade och
människor blev allt mer medvetna om rökningens
skadliga åverkan. Kritiken berodde främst på den
hälsofrämjande- och frisksportsvåg som drog in
genom världen.

Historiskt ursprung
Att röka ansågs förr i tiden fint i många kretsar,
och dessutom användes tobaken som läkemedel.
Spanjorerna var först med att tillverka cigarrer i
Europa och tillverkningen startade 1676. Cigaretten är däremot en fortsatt utveckling av cigarren,
och 1800-talet blev cigarettens debut. Spanjorerna
upptäckte nämligen att de kunde använda de orökta bladen från cigarrfimparna, dock blev det inte
populärt förrän under Krimkriget (1853-1856).
Dem brittiska soldaterna insåg att dem kunde rulla
in tobaken i papperet som de normalt använde för
att göra krut, och sedan tända eld på det. Idén till
cigaretten kom på tal när vattenpiporna till deras
turkiska kollegor förstördes under kriget.
Under 1960-talet var tobaksreklam vanligt förekommande och främjade tobaken enormt, och
reklamerna hävdade för allmänheten att cigaretterna skulle ge längre och finare hår, en fräschare
munhygien och att huden skulle få mer lyster.
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Cigarettens innehåll
Tobaksröken från tobaken inuti cigaretterna innehåller ett flertal olika fria radikaler och ämnen.
Dessa kemikalier orsakar gemensamt skadliga
effekter på kroppen, utvändigt samt invändigt. De
kemikalier och ämnen som i första hand är mest
förekommande i en cigarett är bland annat: tjära,
arsenik, kadmium, formaldehyd, polonium, nikotin, ammoniak och kolmonoxid.
Tjära är en blandning av kemikalier som bildar ett
svart, brunt och segt flytande ämne. Vid inandning av tjära fäster sig detta vid lungorna och
dödar lungcellerna, och det är enbart 30% av den
ursprungliga tjäran som andas ut igen i luften.
En person som normalt röker ett cigarettpaket
om dagen får i sig cirka 2,5 deciliter tjära om året.
Detta leder till andningssvårigheter, och missfärgningar på lungorna uppstår. Det ämne som
sedan kväver syretillförseln i kroppen är gasen
kolmonoxid. Kolmonoxidet binder sig nämligen
250 gånger starkare än syret till hemoglobinet, i de
röda blodkropparna. På grund av detta, ersätter
kolmonoxidet en värdefull plats i varje blodkropp.
De röda blodkropparna tar med sig kolmonoxidet
ut i kroppen, istället för syret, vilket leder till att
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syretillförseln förhindras och kroppens celler får
inte det syret som de verkligen behöver.
Andra ämnen såsom arsenik, kadmium och polonium är cancerframkallande och skadar hjärta,
blodkärl, njurar och kroppens återhämtningsförmåga kritiskt. Arsenik kan nämligen störa benmärgens blodbildning och bildningen av de röda
och vita blodkroppar, medan höga kadmiumnivåer
i njurarna kan orsaka DNA-skador, fettoxidation och proteindefekter. I sin tur leder detta till
vävnadsskada. Det finns likaså ett samband mellan
höga kadmiumnivåer och benskörhet.
Formaldehyd är emellertid ett potent och kraftigt
ämne som är huvudingrediensen till desinfektionsmedel, och används även för att bevara döda
kroppar.
Det ämne som förorsakar beroendet av cigarretter är nikotin, som sedan förstärkts på grund av
ammoniaken inuti cigaretterna. Nikotin påverkar
stresshormonerna adrenalin och noradrenalin som
höjer blodtrycket och ökar pulsen. När man röker
stiger blodtrycket direkt under de första minuterna. Den första cigaretten på dagen ger den största
blodtrycksökningen. Desto starkare cigaretter och
högre nikotininnehåll, desto större blir effekten på
blodtrycket.
Människans yttre påverkan
Hudens yttre samt inre påverkningar beror främst
på arv och ålder, men det påverkas även av yttre
oktober
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faktorer, t.ex. tobak. Forskare menar att en typisk
rökares hud kan karaktäriseras som rynkig, gråaktig samt blek.
Huden
Det första människor ser hos en annan person är
huden. Huden avslöjar snabbt välmåendet i kroppen via färg och spänst. Hos en rökare uppstår
rynkor och synliga linjer märkbart tidigare i livet
än hos en en människa som inte röker, huden är
likaså allt mer livlös och slappare hos en rökare.
Forskare hävdar att redan efter en vecka av rökning
så försvinner den naturliga lystern och hudtonen blir gråaktig, och efter tio år har den åldrats
markant. Experterna är överens om att rökning
påskyndar åldrandet, och en rökare ser i genomsnitt 1 ½ år äldre ut än en icke-rökare.
Rökning påskyndar nämligen den nedbrytande
processen som finns i hudens elastiska fibrer, och
på grund av att detta, förändras hudens utseende
snabbare. En av orsakerna till detta beror på att
den normala produktionen av vitaminerna A och
C förhindras i samband med rökning.
Vitaminernas funktion är att skydda huden mot
kemiska ämnen och olika miljöpåfrestningar så
som fria radikaler. Vitaminer förebygger likaså
uttorkning, stärker kollagenstukturen samt motverkar finare linjer och rynkor. Ett resultat av en
försämrad produktion av vitaminer
och mineraler, leder till att: huden torkas ut, blir tunnare,
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känsligare; och rynkor samt synliga linjer uppstår
tidigare än vanligt.
Utöver den påskyndande nedbrytningen i de
elastiska fibrerna, framkallar rökning likaså en
sammandragning i blodkärlens väggar. Kolmonoxid som finns i cigaretter angriper kroppens
celler och tömmer dem på syre. Kombinationen
av sammandragningen och kolmonoxiden, leder
till att syre- och blodtillförseln i huden förhindras,
och majoriteten av rökare får en mer blek, kall och
gråaktig hudton. Med andra ord - huden kvävs
inifrån.
Följaktligen, forskare i Kina ville reda på varför
huden åldras i förtid i samband med rökning och
gjorde därmed en studie på händelseförloppet hos
en rökare och en icke-rökare. Dem mätte temperaturen och syrehalten i huden innan rökning,
och sedan igen efter 30minuters aktiv rökning.
Resultatet visade att temperaturen i huden hade
ökat medan syrehalten hade sjunkit.
Håret
En av de många faktorer som påverkas av rökning
är håret. Höga nivåer av kvicksilver, kadmium och
bly gör att håret tunnas ut och blir svagare. De fria
radikalerna angriper och bryter ner vitaminer som
behövs för normal hårstruktur.
En studie som publicerades i en internationell
hudläkartidskrift 2007, bekräftar att rökning skadar allvarligt hårsäckarna och hårrötterna. Utöver
hårrötterna, hämmas likaså blodcirkulationen och
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de hormoner som styr hårproduktionen. I sin tur
leder detta till att hårväxten försvagas. På grund
av detta tappar rökare mer hår än normalt, de får
håravfall. Håret får likaså en mer gråaktig och blek
färg, blir tunt och mister sin naturliga glans.
Ögonen
Rökning skadar vår hälsa på många olika sätt,
inklusive ögon och syn. Hans Gilljam, professor i
folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och
engagerad i tobaksfrågor, berättar att det är troligt
att många rökare inte är medvetna om att de risker
de ökar för att få ögonsjukdomar. Förändringar på
gula fläcken i ögat (AMD), samt grå starr är förekommande hos rökare. Forskare hävdar att rökare
ökar risken för grå starr tredubbelt mer än en ickerökare. Kemikalierna i cigaretten ändrar nämligen
cellerna i ögats lins genom oxidation, och stora
mängder av tungmetaller lagras i linsen. Typiska
kännetecken för grå starr är att ögat blir grumligt,
och den drabbade får sämre färgseende (svårt att
urskilja färger) samt sämre syn. Ljuskänslighet är
likaså allmänt för sjukdomen.
Utöver grå starr, ökar likaså riskerna för AMD
(Age-related Macular Degeneration),
även kallat åldersförändringar på gula fläcken.
Tillståndet innebär att gula fläcken förändras, och
dessa förändringar är tämligen negativa. Gula
fläcken kontrollerar synskärpan i ögat och i samband med rökning stryps blodtillförseln till ögats
näthinna. I sin tur leder detta till att blodkärlen
mot gula fläcken påverkas.
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Förvrägningingar, suddighet samt blinda områden
kan allt eftersom drabba synfältet för den drabbade.
Munnen
Distriktstandvården i Sverige konstaterar att
munhälsan är betydligt sämre hos rökare än hos
icke-rökare. Dem hävdar att tänderna missfärgas
och resterande vävnader utöver emaljen klarar inte
av tobaksröken. Tandköttet och käkbenet försämras och det är vanligt med tandlossning i samband
med rökning. Distriktstandvården understryker
dock att det är svårare att se hos en rökare ifall
en tandköttsinflammation har brytit ut, detta på
grund av att röken bidrar till en kärlsammandragning vilket leder till att blödningen vid inflammationen inte är lika tydlig.
Utöver inflammationer och missfärgningar är det
vanligt att en rökare även har dålig andedräkt,
detta är dock något som rökaren själv inte märker
av, utan betraktas av omgivningen.
Händerna och naglarna
Gula naglar samt gulaktiga fingrar och händer är
ett vanligt fenomen hos rökare. Efter en långtidsanvändning av cigaretter är det förekommande att
naglarna blir allt mer tunnare och ibland försvinner helt.
Detta har sin orsak till nikotinet och tjäran som
finns inuti cigaretterna, samt röken. De tre faktorerna färgar av sig på nagelbädden, nail body, när
rökaren håller i cigaretten. Som ett resultat av den
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fysiska färgningen och sämre blodtillförsel, sker en
missfärgning på både händer, fingrar och naglar.
Tidvis kan blodcirkulationen även bli så låg i fingrar att man får stora problem med kyla och känsel,
och får svårt att ta tag i saker ordentligt.
På grund av syrebristen av kolmonoxidet berövas
nageln på dess syre och näringsämne, vilket gör att
nagelns naturliga försvar bryts ner. I sin tur leder
detta till att risken för infektioner, till exempel
nagelsvamp, ökar.
Psoriasis
Övervikt, rökning och alkohol är potentiella triggerfaktorer för psoriasis. Åsa Shelin, redaktör för
1177 Vårdguiden, bekräftar i artikeln Psoriasis;
att rökning och psoriasis har ett tydligt samband.
Schelin menar att risken för sjukdomen ökar upp
till 80 % hos rökare, samt har större odds att befara
en högre svårighetsgrad av psoriasis. Sjukdomens
typiska kännetecken är hudfläckar som är röda
och fjällar, och beror på en inflammation i de
övre hudlagren, epidermis och dermi. Pustulosis
palmoplantaris är en svårbehandlad variant av
psoriasis på händer och fötter och drabbar i många
fall rökare.
Atopisk dermatit
Eksem drabbar ca 10% av befolkningen och är den
vanligaste hudsjukdomen. Eksem finns i många
varianter och utgörs av en inflammatorisk process i de övre hudlagren. Typiska kännetecken för
atopiskt dermatit, böjveckseksem, är att huden
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utvecklar torra, röda och kliande utslag. Eksemen
smittar inte, men eftersom det är väldigt svårt att
undvika att klia så är det lätt att huden blir skadad
och mer mottaglig för bakterier och infektion.
Svenska studier belyser att ökningen främst har
sin orsak till förändringar i miljön. Utslagen kliar
mer än vanligt i samband med en miljö av enbart
rökning.
Annika Scheynius, professor i klinisk allergiforskning på Karolinska Institutet, intervjuas i artikeln
"Eksem, en ökande klåda på kroppen". Scheynius
berättar att föräldrar som röker under graviditeten fördubblar risken för att fostret ska utveckla
atopiskt eksem med en framställning av specifika
IgE-antikroppar senare i livet. Detta gäller likaså
under barnets första månader utanför livmodern.
Källor:

http://www.euroclinix.se/rokning-samband-impotens.html
2015-02-18 http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-ochrad/Sjukdomar/Rokning-och-snusning/ 2015-03-10
http://www.dermalogica.se/hudaldrande/Content 201503-16
http://m.netdoktor.se/sluta-roka-sluta-snusa/artiklar/
rokning-ger-rynkor/ 2015-03-16
http://www.psychologistsagainsttobacco.org/WebControls/
Upload/Dialogs/Download.aspx?ID=18211 2015-03-16
http://www.tandlakartidningen.se/media/1351/Persson_8_2003.pdf 2015-06-22
http://biologib.wikispaces.com/Vad+h%C3%A4nder+i+kr
oppen+n%C3%A4r+man+r%C3%B6ker%3F 2015-06-22
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http://www.psoriasisforbundet.se/mabra/halsa-livsstil/
tobak-/tobak-och-psoriasis/ 2015-06-23
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tobak#Odling 2015-06-23
http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psoriasis/ 2015-06-23
http://alternativet.com/kroppenII.html 2015-06-23
http://tobaksfakta.se/nyheter/syrebrist-far-rokares-hudatt-aldras-snabbare/ 2015-07-08
http://c-vitamin.se/c-vitamin-i-hudvard/ 2015-07-08
http://www.reumatikerlinjen.se/2011/02/rokning-okarrisken-for-reumatism/ 2015-07-12
http://ki.se/forskning/eksem-en-okande-klada-pa-samhallskroppen 2015-07-25
http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Atopiskt-eksem---bojveckseksem/ 2015-07-26
http://distriktstandvarden.se/vuxentandvard/rokningtander/ 2015-07-27
http://www.snusfabriken.com/billigt/snus-nyheter/snusmot-alzheimer/ 2015-07-31
http://www.akademiska.se/sv/Pressrum_old/Nyheter/
Effektivare-bromsbehandling-i-sikte-mot-Alzheimerssjukdom/ 2015-07-31
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cigarett 2015-07-31
http://www.netdoktor.se/sluta-roka-sluta-snusa/artiklar/
nedsatt-fruktsamhet-av-rokning/ 2015-08-06

oktober

2018

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 därför 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 SHRgodkänd utbildning gör att chanserna till arbete är stor.
För att läsa mer om SHR godkänd utbildning titta på www.shr.nu

SHR-godkända utbildningar
Elisabethskolan Stockholm Tel. 0200-21 14 14, 08-442 72 40 www.elisabethskolan.se
Gilda Skolan Göteborg Tel. 031-16 06 31 www.gilda.se
Gilda Skolan Malmö Tel. 040-17 05 05 www.gilda.se
Gilda Skolan 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
Yrkeshögskolan i Landskrona Hudterapeututbildningen Tel. 0418-47 45 64 www.landskrona.se

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