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LENA PÅ KANSLIET PRESENTERAR POPULÄRA INLÄGG I VÅRA EGNA KANALER
OCH VART SHR HAR SYNTS I ANDRA MEDIA
HÄNG MED DIREKT I VAD SOM HÄNDER GENOM ATT FÖLJA OSS PÅ FACEBOOKSIDAN: SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION, SHR
OCH PÅ INSTAGRAM: SHR_SVERIGES_HUDTERAPEUTER
GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP: SHR MEDLEMMAR, DÄR VI NU ÄR
1 205 AUKTORISERADE HUDTERAPEUTER SOM ÄR MED.
GLÖM INTE ATT TAGGA #AUKTORISERADHUDTERAPEUT I ERA INLÄGG OCH
HJÄLP OSS GÄRNA ATT SPRIDA VIKTIG INFORMATION TILL KONSUMENTERNA
GENOM ATT DELA VÅRA INLÄGG.
ANTAL FÖLJARE JUST NU: INSTAGRAM 4 593, FACEBOOK 6 183

17 juni
Kicki Norman, chefredaktör på Daisy Beauty skrev om fenomenet ”nät-dermatit”:
”Den nya generationen aktiv hudvård och de trendiga syrorna, i kombination med amatörers välmenta
men ofta alltför okunniga råd i sociala medier, har gett upphov till en ny farsot: nät-dermatit.
Nej, det är inte en riktig diagnos.
Det är ett skämtsamt men verklighetsbaserat uttryck hudterapeuter emellan för att beskriva överbehandlad
hud med förstörd hudbarriär och nämnda symptom som följd. ”Nät”-delen av uttrycket kommer från att
människor ofta söker hjälp för sina hudproblem från visserligen intresserade men inte utbildade amatörer
i stället för från experter.
Det är ett fenomen välkänt inom alla områden: politik, Covid, föräldraskap och 5G för att nämna några.
Med internet har ju alla fått en röst, och en vanlig människa med stort intresse, som kan använda fackuttryck
och formulera sig väl, framstår ofta som mer kunnig än hen är. 2021 är alla experter! Lägg därtill att sociala
medier, internetforum och bloggar är ögonblickliga och gratis, så då är det inte så konstigt att många hellre
hämtar kunskap från Google än från verkliga experter. Inom hudvården betyder det att människor hellre tar
råd från beautyinfluencers eller en Facebookgrupp än kostar på sig ett besök hos en hudterapeut.
Som en följd av det har vi nu nät-dermatit. Hudvård kan göra mycket nytta, både för kropp och för själ,
men fel eller för flitigt använd kan den också orsaka skada.”
Text och bild från www.daisybeauty.com

10 maj
SHR:s medlem, den auktoriserade hudterapeuten Anaïs Schönborg
kommenterade den nya lagen för skönhetsbranschen som infördes
juli 2021 i Jönköpings-Posten.

2 juli
Elin Fagerberg skrev ett inlägg på sitt Instagramkonto @elinfagerberg
om den nya lagen där hon tackade SHR och Annica Joensuu som gått i
bräschen för den nya lagen.

”Hon välkomnar den nya lagen som bland annat reglerar vem som
får utföra botox-injektioner men hudterapeuten riktar vass kritik mot
svenska reglerna: -Det är faktiskt lite läskigt att det är så oreglerat.”

”Igår trädde äntligen en ny lag i kraft som jag har väntat på i flera år!
Nu får endast legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare utföra
estetiska injektionsbehandlingar som botox och fillers. Äntligen!! Kanske ett
gäng oseriösa aktörer försvinner från branschen nu.
Med det sagt har inte alla legitimerade sköterskor, läkare och tandläkare en
vidareutbildning i estetiska injektionsbehandlingar och inte heller ett estetiskt
öga. Så var kräsen när du väljer. Tänk erfarenhet framför erbjudande för att
undvika missar som i värsta fall kan skada dig rejält.
Tydligen är det också krav på att du som kund behöver göra en konsultation
48h innan din behandling för att få lite betänketid innan du bestämmer dig.
Det kan vara bra att tänka på då du bokar din tid.

12 augusti

Lagen innebär också att kliniken ska ha en patientförsäkring och vara
registrerade hos IVO.
//…//
Stort tack till bästa @annicamjoensuu och @shr_sveriges_hudterapeuter
som är några av de som har gått i bräschen för den nya lagen.”

SHR:s medlem den auktoriserade hudterapeuten Johanna Bjurström
pratade hud och hudvård i TV 4 Nyhetsmorgon.

Bild från elinfagerberg.se
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NY KAMPANJ FÖR MEDLEMMAR - SYNAS MED SHR!

KAMPANJ FÖR MEDLEMSSKOLOR

SHR ville erbjuda er medlemmar möjlighet att synas i våra olika sociala medie-kanaler
som Youtube, Instagram Reels och Facebook Watch genom att berätta om varför ni är
medlem i SHR och varför det är så viktigt att vara medlem. Ett bra sätt för medlemmarna med salong att få marknadsföring genom SHR. Flera ambitiösa medlemmar
tog chansen direkt och det är vi tacksamma för!

SHR delar en serie ”tutorials” där konsumenter får lära sig av blivande proffs, studerande på våra godkända hudterapeututbildningar som guidar dem genom enkla hembehandlingar och ger tips för din hemmahudvård.
Här är våra senaste tillskott i serien. Se dem gärna och bli prenumerant på
SHR:s-Youtube-kanal ”Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation – SHR”

”VÄLJ ALLTID EN AUKTORISERAD HUDTERAPEUT SOM ÄR MEDLEM I SHR”
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