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Framsidans bild visar:
Work & Clothes är ett modernt, miljömedvetet 
konfektionsföretag som skapar specialdesig-
nade yrkeskläder åt näringslivet i Norden. Vårt 
uppdrag är att göra din arbetsdag behagli-
gare och din företagsprofil tydligare. Vår nisch 
är framförallt yrkeskläder till vård- hälso- och 
skönhetsbranschen. 
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V
i vill i krafttag mot detta. Yrket heter 
Hudterapeut och det är Hudterapeuter som 
ska arbeta med skönhetsvård och hudvård. 
En Hudterapeut har minst ett års utbild-

ning på heltid på plats på skolan. En Hudterapeut 
som är medlem i SHR är Auktoriserad. En 
Hudterapeut kan ha en internationell examen/
Cidesco. En Hudterapeut har ett starkt och gam-
malt förbund bakom sig. En hudterapeut kan ta 
Gesäll- och Mästarbrev i Yrket. Snart finns en 
Europeisk standard för yrket Hudterapeut 
(SIS/CEN). En Hudterapeut har en fullstän-
dig utbildning i alla i branschen förekom-
mande skönhets- och hudvårdsbehandlingar. En 
Hudterapeut som är medlem i SHR har behand-
lingsskadeförsäkring och arbetar efter etiska 
regler. En Hudterapeut har en instans för klago-
mål och felbehandling bakom sig. Och mycket, 
mycket mer…..

Vi vill inte att kunder ska välja att gå till en 
”terapeut” 
- med ofullständig utbildning/kompetens
- som inte har en vedertagen yrkestitel
- som ej har ett starkt branschförbund bakom sig
- som ej har försäkring om man blir felbehandlad
- som ej arbetar utifrån etiska regler
- som ej har en instans för klagomål och felbe -
  handling
- Yrket heter Hudterapeut!

Välj alltid en Auktoriserad 
Hudterapeut som är medlem i SHR.

     

Yrket heter 
Hudterapeut  
och vi heter  
Sveriges Hudterapeuters 
Riksorganisation

 

Annica Joensuu

Vi ser allt oftare att personer benämner utförare i denna bransch 
för Hud-vårds-terapeut, men vad är det? Vad gör en sådan? Vilken 
utbildning har en sådan? Vem har hittat på denna titel? 
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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

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.
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T
otalt kammade Sverige hem tre medaljer. 
Att ta medalj på två VM i rad är näst 
intill omöjligt. Vi är så oerhört tacksam-
ma för att Emmastina och hennes tränare 
och expert Henrietta O Ericsson hjälp till 

att sätta Sverige på kartan vad gäller hudvård.  
 

YRKES VM 2015YRKES VM 2015

BRONS 
IGEN TILL SVERIGE

Text: Annica Joensuu 

Vi gratulerar Emmastina Dannered till en fantastisk insats un-
der yrkes VM i Brasilien. Emmastina tog hem ett brons igen 

i Beauty Therapy. 
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YRKES VM 2015YRKES VM 2015

”Nya” sponsorer för i år (VM):

Ett stort tack också till våra sponsorer.



6  |  hudterapeuten kundtidning oktober 2015

NäRINgSäMNENnäringsämnen

J
ag märkte ganska snart, sen jag bör-
jat arbeta som hudterapeut 2008, att 
jag ville arbeta med hudproblem. Jag 
förstod också att det var viktigt att ta 
ett helhetsgrepp och arbeta även ini-

från. Där och då började min resa med att leta 
lämpliga kurser/utbildningar att gå. Gick en hel 
del helgkurser. Insåg då jag börjat min ”nya” 
utbildningsresa att jag behövde någon längre 
utbildning. Därför började jag hösten 2012 att 
läsa en utbildning som heter Funktionsmedicinsk 
Näringsterapeut. Den är jag nu klar med och 
numera arbetar jag både utifrån och inifrån med 
huden. Det kan handla om att rekommendera 
viss mat, utesluta viss mat, tillsätta olika typer av 
kosttillskott men också vara lite av en ”detektiv” 
och hitta det som är orsaken till problemet.  Det 
jag upptäcker då jag arbetar både utifrån och ini-
från med hög kvalitet på hudvårdsprodukter och 
samma höga kvalitet på kosttillskott, att jag får 
så mycket bättre resultat. Men – bara hudvårds-
produkter, behandlingar och kosttillskott - räcker 
inte. Det är också viktigt hur man lever sitt liv 
för övrigt. Det är ju själva basen – för hela vårt 
välmående. Ofta finns inga ”quickfix” – så inte 
heller när det gäller huden och de problem som 
kan uppstå. Därför – se till att:

1.   Se till att sova ordentligt.
2.   Se till att äta varierat – och förstås bra. Ät så 
rent som möjligt och så många färger som möjligt 
– varje dag. Plus proteiner och fett av bra kvalitet.
3.   Se till att tarmen fungerar – om inte – åtgär-
da detta först.

När ovanstående fungerar, kan man gå vidare 
med annat. Om du har en tarm som inte fung-

erar så kanske du ändå inte tar upp kosttillskott 
och om du inte börjar med att ha en bra kost, så 
är det dumt att ersätta en bra kost med kosttill-
skott. Det är lite som med bebisar – det är viktigt 
att: sova, äta och bajsa! Det vet de flesta som haft 
små barn att just dessa tre funktioner är viktiga. 
Det gäller även vuxna.     
                                
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Bild från Alpha-Plus
 

Vilka näringsämnen är då viktiga? Det finns för-
stås många. Betänk bara att huden är kroppens 
största organ och efter det kommer levern. Som 
även den är viktig för hur huden mår. Jag kom-
mer att ta upp några olika ämnen för att eventu-
ellt fortsätta denna artikel i ett annat nummer av 
Hudterapeuten. Så häng med – för nu kör vi!

Text: Birgitta Tingberg

VILKA  
NÄRINGSÄMNEN 

ÄR VIKTIGA FÖR HUDEN?
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NäRINgSäMNENnäringsämnen

VILKA  
NÄRINGSÄMNEN 

ÄR VIKTIGA FÖR HUDEN?
Vi börjar med några av våra vitaminer och 
först ut är:

Vitamin A 
Retinol finns oftast i animalier
Betakaroten hittar man oftast i vegetabilier
	 •			Stärker	immunförsvaret
	 •			Förebygger	cancer
	 •			Motverkar	åldrandet
	 •			Nödvändig	för	god	syn,	slemhinnor-	
 na, proteinsyntesen och vävnaders upp 
 byggnad
	 •			Bra	vid	acne,	psoriasis,	synproblem		
 och förebyggande av förkylning och  
 influensa

B2/Riboflavin – behovet ökar vid stress
	 •			Bra	för	huden,	hårets	och	naglarnas		
 hälsa
	 •			Nödvändig	för	ämnesomsättningen		
 av fett, protein och kolhydrater
	 •			Aktiverar	Vitamin	B6
	 •			Omvandlar	kolhydrater	till	energi
	 •			Bästa	källor:	ägg,	kött,	gröna	blad-	
 grönsaker, fisk

Niacin/B3 –  
oumbärlig för en normal hjärnfunktion
	 •				Nödvändig	för	syntesen	av	könshor-	
 moner och kortison, tyroxin och insulin
	 •			Förbättrar	cirkulationen
	 •			Bra	för	hudens,	nervernas,	hjärnans		
 och matsmältningssystemets hälsa
	 •			Bästa	källor:	avokado,	lever,	magert		
 kött, jordnötter, ägg, solrosfrön, plom- 
 mon

C-vitamin – en av de viktigaste för immun-
systemet och för alla kroppsvävnader
	 •			Nödvändig	för	järnupptaget
	 •			Antioxidant
	 •			En	av	de	viktigaste	vitaminerna	för		
 immunsystemet
	 •			Stimulerar	immunsystemet
	 •			Stimulerar	produktionen	av	stress-	
 hormoner
	 •			Bra	för	sårläkning

	 •			Nödvändig	för	hälsan	i	ben	och	väv-	
 nader
	 •			Nödvändig	för	tillväxten	och	under-	
 hållet av blodkärl, celler, tandkött, ben  
 och tänder
	 •			Bästa	källor:	citrusfrukter,	broccoli,		
 tomater, blomkål, potatis, gröna blad- 
 grönsaker

D-vitamin – absorberas tillsammans med 
fett på sin väg genom tarmarna 
	 •			Nödvändig	för	absorptionen	av		 	
 Magnesium, Calcium, Zink, Järn, Fosfor  
 och andra mineraler
	 •			Hjälper	till	att	assimilera	A-vitamin
	 •			Behövs	för	njurfunktionen
	 •			Bra	vid	en	del	former	av	psoriasis
	 •			Nödvändig	för	ben-	och	tandhälsan
	 •			Bästa	källor:	fet	fisk,	fiskleverolja,		
 solen

  
E-vitamin – antioxidant vitamin med 
många terapeutiska funktioner 
	 •			Förser	kroppen	med	syre
	 •			Antioxidant
	 •			Skyddar	lungorna	mot	luftförore-	
 ningar     
	 •			Förbättrar	immunförsvaret
	 •			Bra	för	sårläkning
	 •			Minskar	syrebehovet	i	musklerna
	 •			Saktar	ner	processer	som	har	med		
 åldrandet att göra
	 •			Bästa	källor:	vetegroddar,	sojabönor,		
 broccoli, gröna bladgrönsaker, ägg,   
 mandel, smör 
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Biotin
	 •			Nödvändig	för	ämnesomsättningen		
 av proteiner, kolhydrater och fetter
	 •			Nödvändigt	för	hälsa	och	tillväxt,	för		
 hår, hud, nerver, könskörtlar och ben- 
 märg
	 •			Nödvändig	för	kroppens	energipro-	
 duktion
	 •			Bästa	källor:	kött,	lever,	äggula,	nöt-	
 ter, frukt, råris

Huden behöver också mineraler. Ett par 
viktiga är:

Zink 
	 •			Ett	av	de	mest	betydelsefulla	spår	-	
 ämnena, eftersom det har en viktig  
               funktion i många livsnödvändiga 
 kroppsprocesser
	 •			Nödvändig	för	hormoner,	immunitet,		
 tillväxt, energiomsättning och hemoglo- 
 bin
	 •			Lagring	av	insulin
	 •			Transporterar	koldioxid
	 •			Nödvändig	för	kollagensyntesen			
 (stödvävnad)
	 •			Nödvändig	för	omsättning	och	distri-	
 bution av Vitamin A
	 •			Avgiftar	alkohol
	 •			Förebygger	cancer
	 •			Antioxidant
	 •			Kan	bidra	till	att	skydda	mot	de	dege-	
 nerativa effekterna av åldrandet

Magnesium 
	 •			Reparerar	och	underhåller	kroppscel-	
 lerna
	 •			Den	hormonella	aktiviteten	i	kroppen		
 – viktigt
	 •				Nödvändig	för	de	flesta	processer	i		
 kroppen bl a energiproduktion
	 •			Balanserar	och	kontrollerar	kalium,		
 kalcium och natrium
	 •			Hjälper	till	att	binda	kalcium	till	tän-	
 derna 
	 •			Behövs	för	musklernas	sammandrag-	
 ning och avslappning inkl hjärtat
	 •			Behövs	för	överföring	av	nervimpul-	
 ser

Detta är bara två av de många mineraler vi har 
i kroppen och som är viktiga för oss. Här finns 
bara utrymme att ta upp en del – då valde jag 
ovanstående.

Dessutom finns många av våra Aminosyror som 
är viktiga för huden. Det finns många olika ami-
nosyror.	Lite	kort	om	dessa.	Aminosyror	är	pro-
teiner och är grundläggande för alla livsformer. 
Människans fasta kroppsdelar består till 75% 
av protein. Protein används för att reparera och 
bygga all vävnad i kroppen samt är essentiella 
(livsnödvändiga/oumbärliga) för alla funktioner 
i människans fysiologi. Det finns 22 aminosy-
ror	och	av	dessa	är	8	essentiella.	Kroppen	kan	
själv inte framställa de essentiella aminosyrorna 
utan dessa måste tillföras genom maten eller via 
kosttillskott. Aminosyror kan inte heller lagras i 
kroppen utan måste tillföras kontinuerligt.

För övrigt finns många andra viktiga närings-
ämnen.	T	ex:	Fettsyror, Probiotika, Flavonoider 
mm mm.  Självklart finns inte utrymme för att 
gå igenom allt i ett enda reportage. Hur spän-
nande det än är. Och ju mer jag lär mig om det 
komplexa i alla olika näringsämnen vi behöver 
och vad det kan ställa till när det blir obalanser – 
desto mer vill jag lära mig.

Något jag blivit medveten om då jag gått min 
Funktionsmedicinska näringsutbildning – är att 
det inte finns enkla svar och att man måste vara 
”detektiv” för att hitta vad som behöver ändras 
och eventuellt tillföras. Men – det jag också blivit 
medveten om – är att det är otroligt givande och 
stimulerande att arbeta med huden både från 
insidan och från utsidan. Det ger oss hudterapeu-
ter en stor möjlighet att hjälpa våra kunder på ett 
mycket bättre sätt.  
              

NäRINgSäMNENnäringsämnen

Forts. föreg. sida
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Skönhetsmässan.
S TO C KH O L M S MÄ S S A N  27–2 9  NOVE M B E R  2 01 5

 Hudvård • Make up • Estetiska Behandlingar • Hår & Salong 

Estetisk Kirurgi • Naturlig Skönhet • AntiAging-kost

acadermia.se  

facebook.com/acadermia 

Huvudsponsor

Mediapartner Stolt sponsor avSamarbetspartners

Prova behandlingar och köp produkter till mässpriser.  
Lyssna på experter inom skönhet,  

inspireras av shower och mingla i champagnebaren.

KÖP 
VIP-BILJETT NU 

OCH FÅ EN 
DAISY BEAUTY BAG 

FULL MED 
PRODUKTER!
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DETTA UPPSLAg äR ETT SAMARBETE MELLAN SHR OCH SKÖNHETSTIDNINgEN DAISY BEAUTY

 
Välkommen, sköna höst!
Hjälp, vad det är roligt med trender! I modevärlden är det sett som töntigt att gilla 
trender – där ska vi säga att vi tycker stil är viktigare än trend – men i min värld är 
trender det roligaste som finns! Jag blir fort uttråkad och utan trender och strömning-
ar skulle jag dö av tristess. Jag tror det är därför jag har hamnat i skönhetsbranschen, 

för här händer det alltid något. Inte nog med att vi hänger med i modevärldens 
säsonger, vi hänger också med i samhällsförändringar. I exempelvis vår nya 
globala värld vänder vi just nu blickarna mot Asien, där industrin växer så det 
knakar,	och	funderar	var	som	fungerar	där:	K-Beauty!	Genren	som	gav	oss	
bokstavskrämer ger oss nu också arkmasker, essenser och kuddfoundations. 
Om allt det här, och mycket till, skriver vi i senaste numret av skönhetstid-
ningen Daisy Beauty. Häng med oss på vår resa ner i krämburkar och in i 
badrumsskåp!
Och tittar du hellre på människor som pratar än på bokstäver hittar du 
vårt helt nya webbtv-program No Bullshit på vår youtubekanal youtube.
com/daisybeautymagazine. Där samtalar vi om skönhet med bland andra 
Annica Joensuu.  Vi ses!

Kicki	Norman,
Chefredaktör Daisy Beauty

Trend 1: LUGG  
I höst ska vi klippa olika varianter av lugg! En kort rockabillylugg funkar 
lika bra som den längre luggen, ofta kallad ”fransk lugg”. 

I sommar har jag hunnit testa mas-
sor av arkmasker! Här har jag ey-
epads från Bliss och ansiktsmask 
från The Face Shop. 

Lugg i avvikande kulört 
hos Ashish. 

Kort rockabillylugg hos Tata Naka, 
som visar på Londons modevecka. 

Fransk lugg hos Roberto Cavalli. 

Fransk lugg hos Versace. 

Hos Akris bar modellerna gråa 
peruker med kort lugg. Prickig hår med kort lugg hos 

Maison Martin Margiela. 

Favorit!
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DETTA UPPSLAg äR ETT SAMARBETE MELLAN SHR OCH SKÖNHETSTIDNINgEN DAISY BEAUTY

 
Välkommen, sköna höst!

Urban Decay Naked Flushed, 305 kr. 
Färgerna fördelar ljuset jämnt och ger huden en 
sund, frisk och ungdomlig glöd – även när du 
har sovit för lite. Underbara pigmenteringar, fan-
tastisk rouge och många användningsområden.  
Jättebra hållbarhet!

Fo
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Trend 2: K-Beauty
Hetast just nu är skönhet från Korea! Trendern kallas för 
K-Beauty och inkluderar nya produkter som arkmasker 
(sheet masks), flytande superserum (essence) och BB-
krämer. Vi får även nya förpackningar som kuddosorna 

(cushion compacts) och nya ingredienser som snigelsekret 
(fuktgivande och exfolierande, sägs det). Häng med!

Trend 3: Contouring
Contouring, shejding, skuggor och högdagrar… 
Kärt barn har många namn, välj själv vilket du vill 
använda för Kim Kardashians favoritteknik.  Det 

handlar så klart om att skulptera fram höga kindben – 
här är tre varianter av smink som kan hjälpa dig!

MakeUp Forever Professional Sculpting Kit, 
546 kr. En kompakt duo som hjälper dig att 
skapa skuggor och ljus för en ultraskulpterad 
och naturlig finish. Mjuk highlighter och bron-
zer i ett kit. Väl avskärmade skuggor med bra 
pigment i liten och smidig ask. 

Laura Mercier Flawless Contouring Palette  -
the art made simple, 473 kr. 
Den krämiga formulan är mer blandningsbar än torra 
skuggor för ett mer hållbart intryck. Skuggorna är lätta 
att blanda och placera på exakt rätt ställe. Där de 
även sitter kvar länge. Bra med så många nyanser 
som är extremt pigmentrika. 
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FIBROMYALgIfibromyalgi

Fibromyalgi är en sjukdom som direkt kopplas till långvarig stress och depression, 
men den kopplas även ihop med kvinnor. För det är just kvinnor som främst drab-

bas av sjukdomen, hela 98% av de drabbade är kvinnor. Det är också en sjuk-
dom som leder till många långtidssjukskrivningar och det finns egentligen ingen 

som riktigt vet varför vissa har större benägenhet att utveckla sjukdomen.

F
ör att ge en kort förklaring om vad 
fibromyalgi är så är det en sjukdom 
som yttrar sig främst som molande och 
vissa fall brännande och svidande värk 
i muskler och leder som har en tendens 

att förflytta sig runt i kroppen. Ofta är utmatt-
ningströtthet och nedsatt immunförsvar också 
vanliga symptom på sjukdomen. 

Fibromyalgi är en sjukdom som oftast utlöses i 
samband med långvarig stress och depression 
och de åldersgrupper som är främst represen-
terade	är	(i	fallande	ordning)	41-50	år,	51-60	
år och 31-40 år enligt en enkät som jag bad 
Fibromyalgiförbundets medlemmar svara på. 
Många av de kvinnor som har fått diagnosen 
fibromyalgi börjar närma sig klimakteriet eller 
är reda där när de får diagnosen, vilket överens-
stämmer med de enkätsvar som jag fick in. Vissa 
kvinnor har utvecklat fibromyalgi i samband 
med graviditet. 

Alla som lider av långvarig stress utvecklar inte 
fibromyalgi, därför verkar ärftlighet och spela in 
när det gäller benägenheten att utveckla sjukdo-
men. Vissa studier visar att barn som tillexempel 
har föräldrar eller mor- och farföräldrar som har 
reumatism eller under uppväxtåren lider av svår 
växtvärk kan ha en större benägenhet att utveckla 
fibromyalgi i vuxen ålder. Även de barn som har 
leder som är överrörliga verkar också ligga i risk-
gruppen för att längre fram utveckla fibromyalgi.
Man uppskattar att ca 200 000 svenskar (främst 
kvinnor) idag har diagnosen fibromyalgi, men 
det finns förmodligen ett stort mörkertal då det 

tar lång tid att få diagnosen och det krävs många 
läkarbesök. Den metod som idag används för 
att diagnostisera fibromyalgi kallas för ACR-
kriterierna (American Collage of Rheumatology). 
Denna metod går ut på att man har definierat 
18 stycken punkter/muskelfästen (även kallade 
tender points). Vid undersökningstillfället ska 
patienten uppleva smärta vid beröring på minst 
11 stycken av dessa 18 punkter. Eftersom värken 
och smärtan ofta förflyttar sig runt i kroppen 
så är det många gånger patienten inte har ont på 
exakt 11 av dessa 18 punkter vid undersöknings-
tillfället, vilket dels betyder att patienten inte får 
någon hjälp (varken medicinsk eller terapeutisk 
behandling). Dessa personer får om och om igen 
söka vård för sina besvär tills de uppfyller ACR-
kriterierna, därav det stora mörkertalet. 

Vad som händer rent fysiologiskt i kroppen vid 
långvarig stress och depression verkar vara en 
komplex hormonellpåverkan där stresshormonet 
kortisol verkar ha en avgörande roll då detta hor-
mon (som frisätts från binjurebarken) påverkar 
väldigt många olika processer i kroppen, bland 
annat basalmetabolismen, kroppens nivåer av 
östrogen samt vårt immunförsvar. Detta kom-
plexa samspel brukar beskrivas med hjälp av 
HPA-axeln (hypotalamus-hypofys-binjurebark-
axeln).

Var kommer då vi som hud- och spaterapeuter 
in i det hela? I denna artikel vill jag dels öka 
medvetenheten om fibromyalgi, vad vi inom vår 
yrkesroll kan tillföra i form av behandlingar som 
ka ge en upplevd lindring av värken och smärtan 

Text: Frida Johansson Essence Hud & Kropp

FIBROMYALGI
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FIBROMYALgIfibromyalgi

i kroppen men också vad vi som terapeuter måste 
tänka på när vi behandlar en kund med fibromy-
algi.

Det som först och främst är viktigt att tänka på 
är att många som lider av fibromyalgi är känsliga 
eller till och med överkänsliga för beröring (taktil 
allodyni) och denna känslighet kan variera från 
dag till dag. Således är det alltså viktigt att vara 
lyhörd för hur kunden upplever smärtan vid varje 
behandlingstillfälle och var smärtan befinner sig. 
Viktigt att också ta hänsyn till är att personer 
som lider av fibromyalgi ofta är i stort behov av 
att bara ha någon som lyssnar på dem.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till vid 
behandling av personer med fibromyalgi är att 
de oftast tar starka smärtstillande läkemedel som 
till exempel Citodon (ett läkemedel som innehål-
ler både paracetamol och kodein). Det är viktigt 
för oss som terapeuter att känna till att kunder 
med fibromyalgi kan ha nedsatt känsel tack vare 
behandling med starka smärtstillande läkemedel 
för att kunna ta hänsyn till olika kontraindikatio-
ner för olika behandlingar.

Vanligt är också att fibromyalgi patienter 
behandlas med kortison under långa perioder. 
Kortison	har	bland	annat	en	negativ	effekt	på	
bentätheten och många personer som långtids-
behandlad med kortison riskerar att drabbas av 
osteoporos (benskörhet). 

När det gäller specifika behandlingar av kunder 
med fibromyalgi är det främst massage som man 
får vara extra uppmärksam med. Många gånger 
är en klassisk svensk massage allt för aktiverande 
för dessa kunder och kan ge upphov till ökad 
smärta och värk. Annars är massage en ypperlig 
behandling för personer med fibromyalgi, men 
är man som terapeut osäker är det bättre att göra 
avslappnande massage istället för en aktiverande 
klassisk massage. Det finns en speciellt utveck-
las massageform, fibromassage, som är speciellt 
anpassad vid fibromyalgi. För att behärska denna 
massageform finns det specifika utbildningar 
man kan gå.

Även behandling med mineraler, så som balneo-
terapi eller inpackningar med mineralrik lera 
har visat sig ge en upplevd lindring av värken 
och smärtan. Då är det främst mineralerna kal-
cium och magnesium som visat sig ge bäst effekt. 
Något som egentligen är logiskt då både muskel- 
och nervfunktioner är beroende av dessa minera-
ler för att fungera normalt.

I de försöksbehandlingar som jag har gjort har 
jag använt mig av ett mineralrikt badsalt, en 
bad- och duschgel samt en kroppskräm rika 
på just mineralerna kalcium och magnesium. 
Behandlingarna gav en mycket god upplevd lind-
ring av led- och muskelvärken. I behandlingen 
som personerna i fråga utförde i sitt eget hem 
innebar att först ta ett mineralrikt bad under 
15-20 min och viktigt är då att vatten temperatu-
ren inte överskred 38 grader Celsius. För att öka 
avslappningen ytterligare användes ett skum-
mande bad- och duschgel, också den rik på mine-
raler. Badritualen avslutades med att smörja in 
kroppen med en mineralrik kroppskräm där jag 
också var mycket noga med att lära personerna 
i fråga att smörja in sig nedifrån och upp och 
jobba i lymfans riktning samt att alltid börja med 
vänster sida.

Varför baden verkar ha fungerat så bra kan bero 
på två faktorer. Dels hudens fantastiska förmåga 
att ta upp mineralerna i badet och kroppens för-
måga att tillgodose sig dessa nödvändiga mine-
raler, men jag tror också att själva avslappningen 
under badet gör mycket för dessa personer som 
i de allra flesta fall länge lidit av långvarig stress 
och då också lider av utmattningströtthet på 
grund av att kroppen i princip aldrig får vila och 
återhämta sig. De katabola (nedbrytande) proces-
serna är dominerande och när kroppen får gå 
på högvarv under en allt för lång tid. Vid stress 
och oro aktiveras det sympatiska nervsystemet, 
vilket bland annat leder till en ökad frisättning av 
stresshormonet kortisol.

De anabola (uppbyggande) processerna är domi-
nerande när vi vilar och slappnar av och låter det 
parasympatiska nervsystemet aktiveras, främst 
när vi sover. Nivåerna av stresshormoner (som till 
exempel kortisol) sjunker och nivåerna av oxyto-
cin (kroppens må-bra-hormon) ökar. 
 Vi som terapeuter får aldrig säga att vi kan läka 
eller lindra en sjukdom eller ett sjukdomstill-
stånd, men vi kan eftersträva att ge en upplevd 
lindring vid till exempel en sjukdom som fibro-
myalgi, som tyvärr blir allt mer vanligt förekom-
mande hos främst kvinnor. 



Väljer en auktoriserad 
hudterapeut som är 
medlem i SHR!

Du gör väl 
som Mirre?  
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En beprövad produkt som
du kan lita på

Vi erbjuder utbildningar
på ALLA nivåer
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NOVUSnovus

SHR har anlitat Novus från och med i år för att få kunskap om nuläget vad gäl-
ler allmänhetens kännedom och attityd gentemot SHR, samt auktorisation inom 
branschen. Novus kommer att genomföra en kännedomsmätning som är möjlig 
att följa över tid. Följande rapport avser den första av tre mätningar som kommer 
att genomföras på basis av en gång per år (2015 / 2016 / 2017).

SYFTE
Syftet med kännedomsmätning är att generera 
kunskap om nuläget för SHR som varumärke för 
att få en baskunskap om hur man utifrån nuläget 
kan stärka sitt varumärke och växa som organi-
sation. Dessutom avser undersökningen generera 
insikt om allmänhetens inställning till auktorisa-
tion inom branschen.

MÅLGRUPP / GENOMFÖRANDE
•   Målgruppen för undersökningen är allmänhe-
ten mellan 18-79 år.
•   Urvalet är slumpmässigt och således riksre-
presentativt.
•			Totalt har 1002 personer besvarat undersök-
ningen.
•			Deltagarfrekvensen	är	62	%.
•   Undersökningen har genomförts per web i 
Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.
•   Undersökningen genomfördes mellan den 29 
januari – 3 februari 2015.

SAMMANFATTNING
•   7 av 10 (73 %) av svenskarna tycker att det är 
viktigt med auktorisation i hudvårdsbranschen.
•			Knappt 4 av 10 (38 %) känner i någon grad till 
SHR	(har	minst	hört	talas	om).	62	%	uppger	att	
de aldrig har hört talas om SHR.
•   Bland de som känner till SHR uppger att de 
flesta (27 %) att de har hört talas om SHR men 
knappt känner till något om dem.
•   Av de som känner till SHR uppger de flesta 
(43 %) att deras inställning till SHR är varken 
positiv eller negativ.
•   En tredjedel (31 %) av de som känner till SHR 
har en övergripande positiv inställning till SHR.
•   Fler kvinnor än män har kännedom om SHR 
och	har	en	positiv	inställning	till	SHR.	Kvinnor	
tycker också i större utsträckning än män att det 
är viktigt med auktorisation i hudvårdsbran-
schen.

Äldre (50+ år) har i större utsträckning än andra 
kännedom	om	SHR.	De	som	är	65+	år	tycker	i	
större utsträckning än andra att det är viktigt 
med auktorisation i hudvårdsbranschen.

Text: Annica Joensuu

SHR anlitar  

Novus
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NOVUSnovus
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LOMI LOMIlomi lomi

”Ett fritt flöde av energi är grunden för hälsa och ditt välmående. 
Den hawaiianska massagen ger dig en fantastisk möjlighet att mjukt 
ge både kropp och själ en god hjälp att fungera bättre” 

                                                            -Johnny Holm

 Lomi Lomi 
Hawaiiansk massage
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När förslaget att Yrkes VM 2015 skulle 
ha	ett	tävlingsmoment	med	Lomi	Lomi	
massage var det ingen förutom de asiatis-

ka länderna som visste var det var. Det förklara-
des att det var en massage som är vacker att se på 
där hela massagen är som en dans för utövaren. 
Det lät spännande och intressant så vi röstade för 
detta. 
Inte visste vi vad svårt det skulle bli. 

Om	man	söker	på	youtybe	på	Lomi	Lomi	kom-
mer det upp en hel del variationer och väldigt 
många där kroppen blottas helt så det var inget vi 
kunde ta så mycket hjälp av. Jag sökte och sökte 
på nätet för att få tag i info och hjälp från Sverige. 
Det är inte många som utövar den här och med 
tanke på att det är tävling ville vi få professionell 
tillförlitlig hjälp.

Men till slut hittade jag, till min förvåning i 
denna kvinnodominerade bransch, en man vid 
namn Johnny Holm som väckte mitt intresse. 
Det visade sig att han inte bara höll kurser i 
Hawaiiansk	massage,	Lomi	Lomi,	utan	är	själv	
upplärd utöver här i Sverige, på Hawaii. Han har 
fått träffa den välkända inom denna massagetek-
nik, Margeret Machados och hans lärarinna har 
i huvudsak varit Beatrice M. Freitas som blivit 
godkänd lärare för Hawaiiansk massage av själv-
aste Margeret Machado. Han har även skrivit en 
bok om Hawaiiansk massage tillsammans med 
Liselott	A.	Gröhn.	
Jag tog kontakt och Johnny som med sin kunskap 
ingav ett stort förtroende och till vår stora glädje 
ville han sponsra oss med en kurs.

Lomi	Lomi	är	en	otroligt	skön	och	behaglig	mas-
sage att få och väldigt vacker att beskåda. För 
utövaren är det ingen tung massage utan det 
handlar om rätt teknik och i rätt flöde. För den 
som gillar massage skulle jag varmt rekommen-
dera att lära sig denna för att kunna erbjuda sin 
kunder. 

Enligt	traditionen	är	grunden	till	Lomi	Lomi	att	
hjälpa kroppen till självläkning. Att genom att få 
igång kroppens egna flöde av energi och i balans 
sätter den igång egna läkningsprocesser.
Att	lära	sig	Lomi	Lomi	handlar	mycket	om	för-

ståelse av massagens grunder och effekter. Johnny 
var mycket tydlig med detta från början, vikten 
att läsa boken före kursstart för förberedande 
kunskaper och mentalt ge sig hän i massagen. 
Vilket visade sig vara väldigt viktigt när vi sedan 
var på kursen för att praktiskt utföra massagen. 
Att kunna och förstå historiken i det man utför 
är A och O för att bli duktig.

Johnny är väldigt seriös i sin utbildning med 
olika krav för att få ett diplom utfärdat. Vilket 
visar att det inte är en massage man bara kan 
göra, det kräver rätt lärare och mycket övning. 
Som jag nämnde så är det en svår massage, innan 
man fått kläm på rörelserna. Också för att den 
skiljer sig så från den massage vi är vana vid. 

Rörelserna är lite dansanta för utövaren, man 
använder både händer och underarmar och stora 
rörelser och över stora områden ibland där krop-
pen	får	följa	rörelserna	i	ett	mjukt	flow.	Lederna	
på kunden mjukas upp genom olika rörelser och 
man riktigt känner hur spärrar i kroppen löses 
upp och energi frigörs. 

Massagen har inga knådningar så som vi är vana 
vid i den svenska massagen och jag personligen 
som annars gillar just knådning och när någon 
tar i, blev förvånad över hur skön jag tyckte mas-
sagen var trots de mjuka rörelserna och greppen. 
Men det är nog just känslan när energin frigörs 
som gör det så behagligt. 

Man måste vara öppen för det spirituella i den 
här massagen då det är en viktig del i utövandet 
och mottagandet. 

Här masseras också precis hela kroppen, där 
skalp och ansikte är väl så viktigt som resterande 
kroppsdelar.	Till	skillnad	från	svensk	massage,	
masseras en sida i taget, i ett särskilt mönster för 
att få igång flödet i rätt energifält. 

Lomi	Lomi	är	annorlunda	och	behaglig	att	utöva	
och det ger en ny upplevelse även för kunden, så 
har men en salong med mycket massage eller ett 
spa kan jag som sagt varmt rekommendera att 
tillföra	Lomi	Lomi!	

Text: Henrietta Olesen Ericsson

LOMI LOMIlomi lomi

Boken av Johnny Holm & Liselotte A Gröhn, 
Lif Förlagshus, ISBN: 978-91-978201-0-3
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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


