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Inledning 
Denna utbildning är främst avsedd för dig som avser att arbeta med 
behandlingar på klinik eller salong.  Idag finns det väldigt många 
olika skolor som erbjuder diverse behandlingar som faller under 
kategorin avancerad hudvård eller friskvård. Många kursplaner inom 
den alternativa vården saknar den grundläggande och nödvändiga 
utbildningen som krävs för att kunna utföra behandlingar på ett 
säkert sätt. Av samma anledning har denna snabbt växande bransch 
fått utstå mycket kritik. I denna kurs får du samma grundkunskaper 
som hudterapeuter och tatuerare genomgår. 
  
Om du inte har utbildning till hudterapeut eller tatuerare, finns det 
inget annat sätt du kan få ta del av en sådan utbildning. Syftet med 
utbildningen är att höja kompetensen hos den alternativa 
skönhetsbranschens terapeuter genom att ge en översikt och 
nödvändig kunskap samt att uppmuntra varje enskild terapeut att 
följa de lagar och bestämmelser som finns i Sverige. 

Att göra lättare behandlingar som spray tan, vaxning och färgning 
av fransar och bryn kanske inte verkar vara så krävande, men det är 
viktigt att känna till kraven för hygienisk verksamhet, smittspridning 
och hygieniska rengöringsmetoder.  Att vara ovetande om de viktiga 
komponenterna som ger en säker och lyckad behandling kan vara 
helt avgörande för din framtida yrkeskarriär. 

Reiki, hälsocoacher, kostrådgivare och livsstilsrådgivare samt andra 
alternativa metoder, måste också följa de riktlinjer som denna 
utbildning ger. 
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Vi följer skolverkets rekommendationer 
Vi har följt dessa rekommendationer från skolverket sedan 2008. All 
teori är distansbaserad med stöd och hjälp via mail, telefon eller 
internetbaserade plattformar. Teoriprovet kan göras på den valda 
skolan eller på t. ex. ett bibliotek på din hemort.  

”Centralt inom vuxenutbildningen är att flexibilitet alltid ska eftersträvas. 
Flexibiliteten i distansutbildning gör att eleven kan kombinera studierna med 
arbete eller andra skolformer, men kan även underlätta för dem som bor långt 
från skolan. Flexibiliteten kan även gynna elever som har någon form av 
funktionsnedsättning som gör det svårt att delta i skolförlagd utbildning. 
Definition av lärarledd undervisning enligt skolverket: “En distans-, eller online-
kurs kräver tillgång till interaktion/dialog/personlig kontakt och vägledning av 
en lärare under kursens gång. Detta kan ske via Skype, mejl, Facebook, telefon, 
chatt, videokonferens eller genom inlämningsuppgifter där kursledaren ger 

återkoppling”.  

Starta företag 
Gå in på verksamt.se, sär dukan läsa mer och registrera ditt företag. 
Du ska momsregistrera dig hos skatteverket då du erhåller en F-
sakttsedel. Har du en anställning utöver ditt företag, får du en sk. FA-
skattsedel. Det är inte nödvändigt att registrera företaget hos 
bolagsverket, förutsatt att du inte behöver skydda ett företagsnamn. 
En enskild firma skyddas i länet, ett AB i hela Sverige.  

SNI koder 
När du registrerar ditt företag på verksamt.se ska du ange din 
femsiffriga SNI-kod.  SNI står för svensk Närings Grens Indelning och 
anger vilken verksamhet företaget bedriver.  Företaget kan ha flera 
olika SNI koder. Du kan söka efter SNI koder här: http://
www.sni2007.scb.se Glöm inte att registrera SNI kod för utbildning 
om du tänker ha det. 
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Yrkesmässig hygienisk verksamhet 
Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära en risk för 
olägenhet för människors hälsa. Till dessa verksamheter räknas 
exempelvis ansiktsbehandling, massage, hårvård, fransar, naglar, 
fotvård, piercing och tatuering. För yrkesmässig hygienisk 
verksamhet behöver du ha tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsmyndigheten i den kommun verksamheten ska 
bedrivas. Verksamheter som innefattar stick och skär faller under 
särskilda bestämmelser. Den som utövar verksamhet är skyldig att 
följa bestämmelser och vidta de åtgärder som krävs för att utföra 
behandlingar riskfritt. Den kommunala nämnden för miljö- och 
hälsoskydd ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer 
miljöbalken. Det betyder att du kan få ett kontrollbesök utan 
förvarning. Den operativa tillsynen omfattar både anmälningspliktig 
och icke anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet. 

För dig som är legitimerad diplomerad inom hälsa  
Från och med 2011 ersatte Patientsäkerhetslagen, Lagen om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Lagen innebär 
bl.a. att du ska arbeta enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet”. 
Vill du arbeta med exempelvis Reiki kan du göra det, eftersom både 
dokumenterad erfarenhet och vetenskap visar att det är en värdefull 
metod. Det är viktigt att reda på vilka fakta och studier du kan 
referera till. Tidigare Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd, HSAN) 
Den nya Patientsäkerhetslagen fokuserar mer på patientsäkerhet 
och vårdgivaren ska uppmuntra till patienters och närståendes 
synpunkter och ifrågasättande av vården. I väntrummet bör du 
alltså ha skriftlig information som även uppmuntrar till negativ 
feedback. Enligt 3 kap. 10 § i Patientsäkerhetslagen 
(2010:659) ska vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete 
i en patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. 
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Ansvarsförsäkring 
Enligt Patientskadelagen (1996:799) måste offentliga och privata 
vårdgivare ha en patientförsäkring. Vårdgivaren är också skyldig att 
ha en ansvarsförsäkring för ev skadeståndsskyldighet.  

ANMÄLA VERKSAMHETEN TILL VÅRDGIVARREGISTRET 
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659, 2 kap, 1 §) ska du anmäla 
din verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) innan du 
börjar. Blanketter och webbformulär finns på deras hemsida och det 
kostar ingenting. 

Anmäla verksamheten till miljö- och hälsa i din kommun 
Oavsett vilken verksamhet du ska bedriva, ring till din kommun och 
fråga vad de kräver av dig. Kommunerna har olika bestämmelser i 
hela landet, så den ena är inte den andra lik. 

Musik i verksanmheten 
All utgiven musik är skyddad enligt Upphovsrättslagen. Det betyder 
att alla som sprider skyddad musik är ersättningsskyldiga. När man 
har köpt en cd-skiva, har man endast köpt en personlig rättighet att 
lyssna på musiken. För att använda musiken i sin verksamhet 
behövs musiktillstånd, både från Stim (Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå) och Sami (Svenska Artisters och Musikers 
Intresseorganisation). Du kan söka upp licensfri musik och slippa 
avgifter. 

Verksamheter stick och skär 
Alla behandlingar som använder stickande eller skärande 
instrument är anmälningspliktiga till miljöförvaltningen, till exempel 
fotvård, microblading, kosmetisk tatuering, microneedling och 
användning av lansetter eller skärande blad. Dessa verksamheter 
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kräver större krav på lokalutformning och hygien än de som inte 
innefattar stick och skärbehandlingar.  

Det måste finnas en vask med rinnande vatten i anslutning till 
behandlingsplatsen och avfallscontainer för smittförande avfall som 
ska märkas ”stickande/ skärande/smittförande avfall”. Detta ska 
förvaras och hanteras separat. Avfallet ska sedan transporteras bort 
av godkänd transportör för farligt avfall. Detta omfattar även allt 
engångsmaterial som kanyler, skärblad och nålar. Lokala variationer 
kan förekomma så fråga i den kommun där verksamheten bedrivs. 
Observera att gränsdragningen kan vara hårfin. Det finns även 
andra behandlingstyper som med en liten olyckshändelse kan 
sprida blodsmitta. Ett exempel är om terapeuten utför manikyr och 
råkar fila hål på kunden. Listan avser de vanligaste stick- och 
skärverksamheterna. 

A. Håltagning 
B. Akupunktur 
C. Tatuering 
D. Micro-blading 
E. Micro-tatuering 
F. Microneedling 
G. Fotvård (särskild utslagsvask för använt fotbad krävs) 
H. Piercering 
I. Diatermi 

Kraven för riskverksamheter är: 
• Desinfektera den hud eller slemhinna som skall penetreras 
• Använd sterila instrument, nålar, skalpeller etc. helst av engångstyp 
• Använd sterila smycken vid piercing/håltagning. Förvara i steril 
förpackning tills de skall sättas i. 
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• Använd sterila färglösningar vid tatuering om det är möjligt. Bered 
färglösningen i sterila koppar med hjälp av sterila instrument. 
Kassera alltid överbliven, upphälld färglösning. 
• Skicka i första hand instrument m.m. som skall steriliseras till en 

sterilcentral. I andra hand kan sterilisering ske i egen autoklav. 
Autoklaven måste kontrolleras regelbundet bl.a. genom att spor-
prov skickas för analys. 

Förordningen för stick och skär 
För instrument som skär men inte penetrerar vävnaden räcker 
desinficering då instrumentet inte kommer i kontakt med 
kroppsvätskor och därmed inte utgör risk för smittspridning. 
För instrument som skär och penetrerar vävnaden krävs sterila 
instrument eftersom instrumentet kommer i kontakt med 
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kroppsvätskor och därmed utgör direkt hälsovådlig fara med risk för 
smittspridning. Dessa räknas som riskverksamhet. Det är alltså 
direkt olagligt och ett brott mot gällande lagstiftning att 
återanvända ett sådant instrument såvida inte instrumentet är 
tillverkat i material som tillåter t.ex. sterilisering med autoklav. (Om 
risk för blodsmitta förekommer vid exempelvis manikyr, då en 
terapeut filar hål på kunden, SKA filen kastas) 

Anmälan för din stickande/skärande verksamhet ska vara skriftlig 
och skickas in till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du 
planerar att starta din verksamhet. Se till att ha en fullständigt ifylld 
ansökan för att minska handläggningstiden. 

Tillsammans med anmälan behöver du bifoga:  
• En ritning som visar en översikt av lokalen. Den behöver inte 

vara i exakt skala utan det går bra att rita upp hur lokalen ser ut. 
• På ritningen ska det framgå var behandlingsrum, handvask, 

toalett, utslagsvask och platsen för rengöring av instrument 
kommer att finnas. 

• Vilka frågor du ställer till kund innan behandling och 
efterbehandlingsråd (skriftliga som du lämnar till kunden). Det 
är viktigt att du informerar om eventualiteter som kunden kan 
förvänta sig. Exempelvis hetta, rodnad, svullnad, smärta etc. 

• Dina rutiner för rengöring av eventuella instrument och dina 
hygienrutiner innan, under och efter behandling. 

Även om din lokaler blir godkända, behöver du känna till att en ny 
anmälan behövs om: 

• Du avser att utöka din verksamhet med ytterligare en 
behandling där stickande/skärande instrument används 

• Du ska byta lokal 
• Du ska starta en ambulerande verksamhet 
• Du ska bygga ut eller gör betydande förändringar i lokalen 
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• Du ska arrangera en mässa eller ett event där stickande 
skärande behandlingar erbjuds allmänheten. 

• Du ska byta organisationsnummer. 
• Du är en gästverksamhet-utövare som är återkommande eller 

stannar en längre tid. 

Hälsorisker 
Det innebär alltid en hälsorisk att punktera hud eller slemhinnor då 
hudens skyddsbarriär penetreras. Avgörande är därför att en god 
hygien och att salongshygien efterlevs för att eliminera risker och 
smittspridning. Att kunden förstår och följer de råd som ges i 
samband med behandlingen har därför en stor betydelse då 
hudskador, allergier, ärrbildning och annan överkänslighet kan 
undvikas.  

Smitta eller infektioner 
Om bakterier eller virus, exempelvis från hudens yta, når ned i de 
djupare hudlagren kan skador uppstå. Förebygg detta genom att 
desinficera kundens hud innan ingreppet samt använd 
engångsmaterial och sterila verktyg.  Övriga instrument som 
används som hjälpmedel, ska vara desinfekterade. Terapeutens 
handhygien är också avgörande så se till att tvätta händerna mellan 
varje kund och att använda engångshandskar vid behandlingen. 

Att beakta efter februari 2020 
Covid-19 är ett virus som påverkar människor på olika sätt. Covid-19 
är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya 
coronaviruset och covid-19 står för coronavirus disease 2019. Flertalet 
som smittas utvecklar lindriga till medelsvåra sjukdomssymptom 
och återhämtar sig utan att behöva sjukhusvård, liknande en 
”vanlig” influensa. 
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I den utsatta miljö som salonger utgör, både för terapeut och kund, 
är det viktigt att känna till hur det är möjligt att skydda sig. 
Munskydd kräver en viss kvalité för att skydda. Det är framföra allt 
utandningsluften och droppsmitta från näsa och mun som 
munskydd kan förhindra. Det skyddar inte mot inandas luftsmitta. 
Visir i plast är en ytterligare hjälp för att skydda den som bär 

skärmen. Skyddskläder är ett måste och lång ärm i överdelen så inte 
huden blir utsatt och du får smittan med dig på det sättet. 

Nagelbehandlingar kan utföras med en plexiglasskärm mellan kund 
och terapeut. Dock är det omöjligt att utföra liggande behandlingar 
med liknande plexiskydd. Använd istället visir. 
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De vanligaste symptomen på Covid-19: 
• feber 
• torrhosta 
• trötthet 

Mindre vanliga symptom: 
• muskel- och ledvärk 
• halsont 
• diarré 
• ögoninflammation 
• huvudvärk 
• nedsatt lukt- och smaksinne 
• hudbesvär som utslag eller missfärgade fingrar och tår 

Allvarliga symptom: 
• andningssvårigheter eller andfåddhet 
• bröstsmärtor eller tryck över bröstet 
• nedsatt talförmåga eller rörelseförmåga 

HIV - Humant immunbrist virus
HIV kan överföras med smittat blod, sperma eller slidsekret. Det kan 
ske vid oskyddade samlag, genom att dela orena sprutor samt från 
mor till barn i samband med graviditet, förlossning eller amning. 
Man kan dessutom smittas via blodtransfusioner. Här i Sverige är 
dock den risken närmast obefintlig eftersom allt blod testas.  

HIV smittar ej via koppar, bestick eller glas och därför krävs heller ej 
annat än vanlig disk som är tillräckligt. Att använda samma badrum, 
toalett och köksutrustning medför ej smittrisk. HIV är en förvärvad 
immunbristsjukdom med benägenhet att få infektions- och 
tumörsjukdomar.  HIV är ett långsamt virus. Tiden från smittillfället 
till utvecklad AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) kan 
utan behandling ta tio år, men under hela den tiden förökas viruset i 
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kroppen och personen kan själv smitta andra. Forskningen om 
denna sjukdom är mycket aktiv, men det finns varken vaccin eller 
botemedel för att förhindra uppkomsten av HIV. Det som hittills har 
forskats fram är bromsmediciner, som hjälper till att bromsa de 
uppkommande sjukdomarna. Skulle infekterat blod hamna på 
handdukar eller kläder räcker det med att tvätta dem i 60° normal 
tvätt. Skulle olyckan vara framme; skrubbsår och skärsår - rengör 
under rinnande vatten och täck med vattentätt plåster. 

Om blod spillts ut: 
• Tag på engångshandskar 
• Torka upp spillet 
• Lägg använt papper i dubbla plastpåsar 
• Häll 70% sprit på den avtorkade ytan och bearbeta tills det torkat in. 
• Om man skurit kund med en fil så bryter man denna och kastar i 
en soppåse som sluts igen. Verktyg i metall kan kokas i minst 10 
minuter. 
• Tag av handskarna, kasta dem och tvätta händerna. 

Hepatit
Hepatit är latin för leverinflammation. Karakteristiskt för hepatit är 
att en del av leverns celler infekteras och att man kan påvisa 
inflammerade celler i levervävnaden. Hepatit kan dels bero på 
sjukdomar som bara angriper leverceller, till exempel smittsam 
virushepatit, dels sjukdomar där inflammationsreaktionen är ett led i 
en mera utbredd sjukdom och där leverinflammationen är av 
mindre betydelse för hur sjukdomen förlöper (till exempel 
körtelfeber). Man kan även få hepatit om man utsätter sig för höga 
doser alkohol eller svampgift.  

Hepatit A
Hepatit är latin för leverinflammation och orsaken är ett virus som 
kallas Hepatit A-virus. Hepatit A-virus finns i avföringen hos personer 
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med Hepatit A. Smitta kan överföras via förorenad mat som t ex 
skaldjur och glass, samt även via förorenat vatten och drycker. Den 
mest smittsamma perioden är strax innan gulsot bryter ut. Därefter 
minskar smittorisken fort och efter ytterligare en vecka anses 
personen inte längre vara smittsam. Hepatit A är mer vanlig på de 
platser i världen där hygienen är dålig. De flesta svenskar smittas i 
förbindelse med utlandsresa eller vid direkt kontakt med smittad 
person. 

Vilka symptom får man av hepatit A?
Från smittotillfället dröjer det 10-40 dagar (inkubationstid) innan 
själva sjukdomsutbrottet sker. De första symptomen är dålig aptit, 
illamående, muskel- och ledsmärtor och lätt feber. Senare ses en 
gulfärgning av hud, slemhinnor och ögonvitorna (gulsot, ikterus), vit 
avföring och mörk urin. Därefter brukar det ske en snabb förbättring. 
Sjukdomen varar totalt 2-3 veckor, men i vissa fall upp till 1-2 
månader. Mindre barn har normalt ett mycket milt sjukdomsförlopp 
utan gulsot. 

Hepatit B
Hepatit B (HBV) orsakas av ett virus som kallas hepatit B-virus. 
Hepatit B-virus kan smitta på flera olika sätt: 

• Vid kontakt med blod från en smittad 
• Vid sexuell kontakt med en smittad 
• Från en smittad mor till hennes barn i samband med 

förlossningen 

Vaccin finns men Hepatit B är ändå vanligare än HIV. HBV-sporen är 
ett mycket tåligt virus som bildar en sköld runt sig då förhållandet 
runt omkring blir tuffare. På så sätt kan den överleva ganska länge 
utanför kroppen och är nästan omöjlig att rengöra ifrån verktyg och 
ytor. Hepatit B är mycket smittsamt och därför ser man ibland att 
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familjemedlemmar smittas utan sexuell kontakt eller direkt kontakt 
med den smittades blod. I dessa fall sker smittan möjligtvis via 
exempelvis en kyss eller tandborstar.  

Man kan också bli smittad av olyckshändelse om till exempel en 
person sticker sig på en förorenad kanyl. Detta kan ofta hända 
vårdpersonal och polis. I Sverige förekommer hepatit B särskilt hos 
personer som missbrukar narkotika, homosexuella män med många 
partners, invandrare och personer med sexualpartners från 
områden i världen där hepatit B är extra vanligt (Afrika, Sydostasien). 

Vilka symptom får man av hepatit B?
Det tar cirka 2-6 månader från det att man blir smittad till dess att 
sjukdomen bryter ut (inkubationstid). De första symptomen är dålig 
aptit, illamående, muskel- och ledsmärtor och lätt feber. Senare ses 
en gulfärgning av hud, slemhinnor och ögonvitorna (gulsot, ikterus), 
vitfärgad avföring och mörkfärgad urin. Därefter sker en snabb 
förbättring. Sjukdomen varar normalt 4-6 veckor.En del smittade, 
cirka en tredjedel av de vuxna och nästan alla barn, kan ha hepatit B 
utan att märka det. Hos cirka 1 av 20 smittade blir infektionen 
kronisk.  

Kronisk hepatit B kan förlöpa helt utan symptom eller ge upphov till 
en rad mindre allvarliga symptom som trötthet, led- och 
muskelsmärtor och periodvis tryck under höger revbensrand. Hos 
cirka en femtedel av dem med kronisk hepatit B utvecklas 
skrumplever, som kan leda till förlust av leverns normala funktioner 
och allvarliga komplikationer.  

Det tar i genomsnitt cirka 15 år från det att man blivit smittad tills 
dess att man fått skrumplever. Nyfödda barn har inga symptom vid 
akut hepatit, men i gengäld blir sjukdomen kronisk hos upp till 90 
procent av de smittade. 
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Hepatit C
Hepatit C orsakas av ett virus som kallas hepatit C-virus. Hepatit C 
kallades tidigare non-A-non-B-hepatit.Man kan smittas av hepatit C-
virus vid kontakt med smittat blod, smitta vid sexuell kontakt 
förekommer, men risken är liten., smitta från mor till barn är mycket 
sällsynt. Smitta kan föras vidare vid olyckshändelser där en person, 
oftast vårdpersonal, sticker sig på en förorenad kanyl.I Sverige 
förekommer hepatit C särskilt bland drogmissbrukare. Smitta ses 
vidare hos personer som fått blodtransfusion eller behandling med 
blodprodukter (blödarsjuka). Sedan 1991 testas allt blod för hepatit C 
och därför är risken att smittas denna väg obetydlig. Hos cirka en 
tredjedel av de personer som fått hepatit C kan man inte med 
säkerhet påvisa en smittväg. 

Vilka symptom får man av hepatit C?
Det tar cirka 1-6 månader från det att man blir smittad till dess att 
sjukdomen bryter ut (inkubationstid). De första symptomen är dålig 
aptit, illamående, muskel- och ledsmärtor och lätt feber. Senare ses 
en gulfärgning av hud, slemhinnor och ögonvitorna (gulsot, ikterus), 
vitfärgad avföring och mörkfärgad urin. Därefter sker en snabb 
förbättring. Sjukdomen varar normalt 2-8 veckor. 

Symptom på akut hepatit ses dock endast hos en av tio smittade. De 
övriga nio märker inte att de blivit smittade med hepatit C-virus.Hos 
cirka 8 av10 smittade blir infektionen kronisk. Den kroniska hepatit C 
kan förlöpa helt utan symptom eller ge upphov till en rad mindre 
allvarliga symptom som trötthet, led- och muskelsmärtor och 
periodvis tryck under höger revbensrand. Hos cirka en tredjedel 
utvecklas skrumplever, som kan leda till förlust av leverns normala 
funktioner och allvarliga komplikationer. Det tar i genomsnitt minst 
20 år från det att man blivit smittad till dess att man får 
skrumplever. 
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Lagar och regler för hygienisk 

verksamhet 
Med dagens reglering av kosmetiska behandlingar ställs inga krav 
på att den som utför behandlingar med laser eller IPL har 
sjukvårdsutbildning. I stort sett kan vem som helst köpa en maskin 
och läsa sig att hantera den. Det viktiga här är att ha en bra 
grundutbildning för att förstå orsak och verkan samt vilka skador 
som kan uppstå. För behandlingar i området runt ögonen krävs 
dock att företaget eller salongen har en ansvarig läkare. Titlar som 
diplomerad eller certifierad får användas av vem som helst och är 
därför ingen garanti för kompetens. Inte heller ordet klinik är ett 
skyddat begrepp.  

För att kalla sig legitimerad krävs däremot särskild utbildning. 
Legitimerad läkare får bara den som har genomgått läkarutbildning 
kalla sig. Anledningen härav att utbildning finns hos vizuelle.se, är 
att se till att utbildningen innehåller den viktiga information som 
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behövs för att utföra säkra behandlingar som terapeut. Vid 
utförande av diplom, står alltid utskrivet vilka moment som har 
ingått i utbildningen, just för att inte några tveksamheter ska 
uppstå. 

Hindra och motverka skada 
Den som bedriver verksamhet med laser eller IPL måste följa kraven 
i strålskydds-lagen som bland annat säger att den som bedriver 
verksamhet med strålning ska vidta de åtgärder och iaktta de 
försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka skada. 
Brott mot bestämmelsen kan ge böter eller fängelse i upp till två år. 
Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2014:4) om 
laser, laserpekare och intensivt pulserat ljus ska du som bedriver 
verksamhet med laser eller IPL vara väl förtrogen med hur 
utrustningen används och känna till de risker som verksamheten 
kan innebära. Riskerna med intensivt pulserat ljus (IPL) liknar 
riskerna med laser. Ögat kan ta skada av det starka ljuset och huden 
kan få brännskador vid kosmetiska behandlingar med IPL. Precis 
som med laser ökar risken för brännskada om huden innehåller 
mycket pigment. 

Härdplaster 
Du bör göra ett spirometritest innan du genomför en utbildning och 
börjar arbeta med härdplaster. Det är samma regler som gäller vid 
fransförlängning som vid nagelförlängningsbehandlingar. Testet 
kan genomföras på en vårdcentral eller hos en företagsläkare. Har 
du allergier eller astma är detta yrke inget du ska ge dig på. 

Vid arbete med fransförlängning och nagelbehandling, används 
härdplaster. Det finns bestämmelser kring detta som du har ansvar 
för att följa. Härdplaster kan användas som byggmaterial, fästning/
limning eller tätning. Produkten kan irritera ögon och hud samt 

Copyright © Sida  av 21 40



orsaka allergiskt eksem. Stänk i ögonen kan ge stark sveda och ökat 
tårflöde. Härdplast finns i: 
• UV-härdande lacker 
• Snabblim 
• Nagelförlängningsmaterial 
• Nagellack 
• Ögonfranslim 
• Nagellim 
Du behöver ett härdplastcertifikat för att arbeta med detta och 
denna utbildning finns separat. 

Salongshygien 
Hälsoskydds-lagens har bestämmelser om lokal för hygieniska 
behandlingar och du har krav på dig att se till att dina lokaler 
efterlever dessa regler. Den som yrkesmässigt utför 
skönhetsbehandlingar av avancerad karaktär ska därför anmäla 
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detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen innan 
lokalen tas i bruk. Socialstyrelsen på nationell nivå, vakar över att 
kommunerna, på lokal nivå, sköter sitt åtagande att kontrollera 
yrkesmässiga lokaler. 

Personlig hygien  
Den personliga hygienen är viktig för dig som arbetar i salong. DU 
har inte så många sekunder på dig attt göra ett gott intryck. Om du 
följer rekommendationerna om arbets- och skyddskläder så ger du 
ett professionellt intryck. Att arbeta med skönhet innebär att du blir 
studerad av alla som kommer in i din salong. Var noga med hur du 
uppfattas. Du bör se till att du har: 

• Uniform, tvättad och struken  
• Naturlig makeup  
• Rena och välvårdade händer och naglar  
• Undvik smycken på händer, armar och ansikte  
• Fräscha skor  
• Fräsch andedräkt (mintpastiller) 
• Långt hår ska vara uppsatt 

Undvik förorening 
Undvik förorening av smink, salvor m.m. som används vid be- 
handlingen. genom att använda engångs-spatlar och rena 
handdukar samt nytt underlag för varje kund. 
• Använd skyddskläder med lång ärm 
• Använd engångshandskar i möjligaste mån 
• Använd munskydd 
• Använd plexiglasskydd vid nagelbehandlingar 
• Tvätta samtliga textilier i minst 60 grader 
• Använd engångsmaterial när det gäller material som läggs direkt 
på kundens hud. 
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• Rengör och desinfektera penslar, svampar och liknande mellan be- 
handlingarna.  

• Om blod kommit på redskapet måste det kasseras eller steriliseras. 
Använd gärna engångsmaterial. 

För de olika avfallen finns i varje kommun lokala lösningar med olika 
typer av källsortering. Skärande och stickande avfall betraktas som 
hushållsavfall men måste emballeras och i övrigt hanteras så att det 
inte finns risk för att någon skadas. Speciella rutiner kan finnas om 
detta så hör med din kommun. Exempelvis var avfallet ska lämnas in 
då det inte kan kastas i de vanliga soporna. Den förvaltning som 
ansvarar för kommunens renhållning kan upplysa om vilka regler 
och rutiner som gäller. Eftersom alla omfattas av miljöbalkens 
hushållningsprinciper ska även en verksamhet för yrkesmässig 
hygienisk behandling verka för att mängden avfall minimeras. 
Återanvändning och återvinning skall främjas men det får inte gå ut 
över hygienkraven. 

Ergonomi 
För din egen skull bör du tänka på hur du sitter och står vid 
behandling på kunder.  Undvik snedvridningar. Det ultimata 
är att ha en höj-, och sänkbar brits och en höj och sänkbar stol. Se till 
att ha en god belysning och arbeta med sänkta axlar och 
avslappnade höfter (stående). 

Konsultationskort 
Konsultationskort ska fyllas i före behandlingen. Om kunden känner 
till att han eller hon är allergisk, så är det en viktig upplysning för dig. 
Vanliga allergener är tatueringsfärg och nickel. Nickel finns ofta i 
smycken och kosmetiska produkter men även i vissa verktyg av 
metall. Se därför till att du har  kunskap om det som används i 
verksamheten Det är också lämpligt att konsultationskortet 
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innehåller frågor som ger svar på den information som krävs för den 
behandling det gäller. 

 

Lokalen 
Inred din lokal med material som är släta och lätta att göra rena, 
som plastgolv, målade väggar och lättvättad övrig inredning. Undvik 
textila mattor. 
• Välj textilier/handdukar som är lätta att tvätta regelbundet (varmt) 
• Ordna ett utluftsflöde på minst 7 l/s för varje person som samtidigt 

beräknas vistas i lokalen. Förstärkning av allmänventilationen eller 
en komplettering med punktutsug kan ibland behövas, t.ex. vid 
verksamheter där kemiska ämnen hanteras eller där värme och 
fukt alstras. 

• Öppningsbart fönster för vädring och dagsljus- insläpp. 
• Minst 2,4 m till taket i behandlingslokalen och 2,1 m i 

förrådsutrymmen. I behandlingslokaler där ett större antal 
personer vistas kan det vara lämpligt med en rumshöjd på 2,7 m. 
Rumshöjd räknas normalt till undertak och till underkant av balkar, 
ventilationskanaler och liknande. 

• Golvytan för varje arbetsplats bör vara fem kvadratmeter.  
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• Utrymmet mellan behandlingsplatserna bör vara så stort att det 
går lätt att städa. 

Toaletter 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör det finnas ”tillräckligt” med 
toaletter. Dessa bör vara försedda med tvättställ med rinnande 
varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar. Hur 
många toaletter som behövs är beroende av vilken typ av 
behandling som utförs i verksamheten. I Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter ställs krav på att det på arbetsställen skall finnas 
tillräckligt antal toaletter för dem som arbetar samtidigt. 
Toalettrummen skall vara tillräckligt stora och avskilda och ha låsbar 
dörr. I toalettrummet, eller i anslutning av detta, skall det finnas en 
tvättplats. 

Plats för rengöring, desinfektion och sterilisering  
Särskilda utrymmen för diskning/rengöring, desinfektion och 
sterilisering av redskap, instrument m.m. är en förutsättning för en 
bra hygien. Det är viktigt att utrymme för sterilisering är väl avskilt 
från behandlingsutrymmet. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör 
det finnas särskilda utrymmen med arbetsbänkar, rinnande varmt 
och kallt vatten samt lämpliga anordningar för rengöring, 
desinfektion och sterilisering av instrument och redskap. 
Utrymmena behöver vara tillräckligt stora så att smutsigt och rent 
kan hållas åtskilt. Tvätt av handdukar, bänköverdrag och dylikt som 
kommer i direktkontakt med kunden kan godtas i lokalen om det 
finns särskilt utrymme för detta samt torkmöjligheter, t.ex. 
torktumlare. Utrymmen och utrustning för tvätt och torkning måste 
anpassas till verksamhetens behov samt att utrymmet måste vara 
väl ventilerat och lätt att städa.  
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Legionella 
Legionella är en bakterie som sätter sig i lungorna. Yrkesmässig 
hygienisk verksamhet omfattas av särskilda regler om dricksvatten 
tillhandahålls till kunderna. Legionärssjukan är en allvarlig sjukdom 
som kan spridas i vattenledningen. Kan tyckas konstigt eftersom det 
är i vattendimman bakterierna sprids och vattnet i sig är ofarligt att 
dricka. Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och 
vattendrag i mycket låga koncentrationer. De finns också sporadiskt 
i distributionsnätet för dricksvatten och i andra vattensystem i 
samhället där de har möjlighet att växa.  

I vår tids energisparande, läggs varmvattentemperaturen lägre, och 
krav ställs att vattnet inte får understiga 50 grader i ledningarna och 
vid omkring 40 grader trivs legionella så bra att de kan föröka sig. I 
moderna system hettas vattnet upp per automatik till 60-65 grader 
en gång om dygnet för att döda eventuella legionellabakterier. 
Kontrollera vad som gäller i din lokal. Kallt dricksvatten får inte vara 
över 20 grader i ledningarna av samma förkomna anledning. (En 
eventuell kontrollant kräver detta även om du inte serverar 
dricksvatten) 
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Mikrobiologi 
Svamp, virus och bakterier är alla mikroorganismer. Bakteriologi är 
läran om bakterier och mikrobiolog är läran om de minsta liven.  Alla 
bakterier är encelliga mikroorganismer som inte är synliga för ögat. 
De balanserar miljön runt omkring oss så vi kan överleva.  

Icke patogena 

Du har säkert hört talas om att vi i tarmen bör ha en god 
bakterieflora och att vårt immunförsvar sitter i tarmarna. Dessa 
bakterier som bör finnas där, klassificeras icke patogena. Icke 
patogena är ofarliga och finns överallt för att göra miljöer trivsamma 
för oss och andra levande organismer. 

Patogena
Patogena är farliga och sprider sjukdomar som kan ha en otrevlig 
utgång. De patogena mikroorganismerna är också indelade i 
grupper. 

Virus 
En parasit som lever och förökar sig i levande celler. Exempel på 
virussjukdomar är vårtor, vattkoppor och förkylning. Smittar via 
dropp- och blodsmitta. Måste läka ut på egenhand då antibiotika 
inte fungerar på virus. 

Svamp 
Även kallad fungi. Svampsporen behöver inget syre för att överleva 
(anaeroba), utan lever på andra celler. Alltså är den också en parasit. 
Drabbar gärna redan irriterad hud. Behandlas med svampmedel. 
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Bakterier 
Dessa organismer har en egen ämnesomsättning till skillnad från 
virus och svamp som lever på andra. Bakterier kan behandlas med 
antibiotika (penicillin). 

De patogena bakteriernas gruppindelning 
Patogena bakterier innebär att de är farliga och sprider sjukdomar 
som kan ha en otrevlig utgång. De patogena mikroorganismerna är 
också indelade i grupper. (Under nageln ryms lika många bakterier 
som antalet invånare i Sverige. Under en ring ryms lika många 
bakterier som antalet invånare i Europa. I ett trasigt nagelband ryms 
lika många bakterier som hela jordens befolkning.) 

Runda Bakterier 
*Stafylokocker (Sjukhussjuka) 
-hudinfektion 
-blodförgiftning 

*Streptokocker 
-halsfluss-scharlakansfeber 

*Diplokocker 
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-lunginflammation-gonorré 

Skruvformade Bakterier 
*Vibrioner 
-korta, spiralformiga bakterier i släktet Vibrionaceae som bl.a. ger 
upphov till kolera. 

*Spiroketer 
-syfilis-influensa 

*Spiriller 
-kolera 

Stavformade Bakterier 

*Stavar 
-stelkramp

*Tvärhuggna 
- kockobaciller 
*Långa sporbildande stavar 

Rengöring 

Apsesis 
Asepsis innebär, utan mikrober dvs. sterilt, absolut bakteriefritt 
Desinfektion innebär att oskadliggöra och/eller rena från 
smittoämnen. Motsatsen heter Sepsis, smitta. 

Sterilisering 
Sterilisering innebär att befria föremål från bakterier, virus och 
svamp genom upphettning eller med kemiska medel. 
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Sanitering 
Sanitering är den lägsta formen av smittrening. (Diskning och 
spritning) 

Mekanisk rengöring 
Tvål eller såpa och vatten med en borste, används för rengöring av 
redskap/verktyg innan sterilisering. 
• Tvätt av händer innan en behandling samt användning av 

engångshandskar 

Värmedesinfektion 
Kokning i några minuter efter en mekanisk rengöring, vilket 
används för redskap/verktyg som tål kokning 

Kemisk desinfektion 
Utförs med klor-baserande desinfektionsmedel eller 70 % sprit. 
Används för ytor, redskap och verktyg. Alkoholer har en mycket 
snabb effekt mot de flesta mikroorganismer, men eftersom de är 
flyktiga är de inte användbara för desinfektion av stora ytor, som 
exempelvis golv. 
För desinfektion av hud krävs höga alkoholkoncentrationer, mer än 
60 volymprocent propanol eller 70 volymprocent etanol. 

Oxidationsmedel 
De mest kända oxidationsmedlen är föreningar som avger klor eller 
jod. Kloraminer och hypoklorit har ett brett anti-mikrobiellt 
spektrum men kan ge upphov till allergier. Organiska jod-föreningar, 
jodoforer, är mindre effektiva som desinfektionsmedel men 
samtidigt mer skonsamma mot mänskliga celler. 
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Klorhexidin 
Klorhexidin har en smal antibakteriell effekt som är pH-beroende. 
Medlen har en kvardröjande effekt på huden och bör användas 
enbart för desinfektion av hud och slemhinna. De kan inte användas 
för desinfektion av ytor och föremål. 

Aldehyder 
Aldehyder har ett brett antibakteriellt spektrum och är speciellt 
lämpliga för desinfektion av instrument. Aldehyder är allergena och 
måste därför användas med försiktighet. 

Desinfektion av kundens hud och slemhinnor 
Hud eller slemhinna som skall penetreras måste vara ren och fri från 
sår. För att undvika risk för att bakterier på ytan förs ned i djupare 
hudlager och där orsakar infektion behövs desinfektion. 

Sterilisering 
Sterilisering föregås alltid av desinfektion och/eller mekanisk 
rengöring. 
De steriliseringsmetoder som finns är: 
• Autoklavering, vilket innebär att materialet behandlas med 

mättad, het vattenånga. 
• Torrsterilisering, vilket innebär bearbetning med torr, het luft. 
• Kemisk sterilisering, vilket innebär behandling med giftiga 

lösningar eller gas. 
• Joniserande strålning, vilket innebär att materialen utsätts för 

höga stråldoser som förstör alla bakterier och andra 
mikroorganismer.  

Joniserande strålning  
Används vid fabrikssterilisering av engångsmaterial och kräver 
tillstånd från Statens strålskyddsinstitut. Enligt Socialstyrelsens 
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allmänna råd bör sterilisering av instrument som används vid 
yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta ske i 
autoklav, d.v.s. genom ångsterilisering.  

Autoklav-sterilisering 
Sterilisering i en autoklav är bästa sättet att sterilisera utrustning 
inför ett ingrepp i dig. Steriliseringen är uppnådd genom att 
objektet i autoklaven utsätts för tryck och värme (300°) i form av 
mättad vattenånga under en viss tid för att på så sätt döda alla 
organismer och sporer som kan finnas på det. 
• Sterilisera redskap gjorda i material som tål hettan t ex. metall. 
 

UV-Sterilisering 
Box med en UV-lampa i. UV-ljuset bildar Ozon i små mängder vid 
kontakt med syret i luften. Ozonet är en farlig gas men i dessa små 
mängder är den desinficerande. Alla redskap  och mjukare plast tål 
denna form av sterilisering. 

• Verktygen skall först borstas av med tvål och vatten. 
• Torka av dem noga med en handduk. (metallredskap kan rosta och 
UV-boxen blir förstörd och även missfärgad av vattnet och fukten.) 
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• Spraya verktygen med 70% sprit och torka av dem igen med en 
handduk eller pappersservetter. 
• Fördela verktygen jämnt över gallret och stäng igen locket. 
• Låt dem ligga i UV-boxen i minst 15minuter utan att öppna locket. 
Om luckan öppnas dunstar ozonet ut ur boxen och avbryter 
steriliseringsproceduren. 
• Tag ur verktygen ur UV-boxen och förvara dem i en sluten låda. 

Efter en behandling 
Alla redskap rengörs efter den valda metoden och förvaras i en 
sluten låda. 
• Torka av alla produkter och sätt på kork/lock 
• Lägg handdukar i tvättkorgen 
• Rengör bordet, hurtsen och bordslampan med 

desinfektionsmedel 
• Bädda brits med rena handdukar eller engångsöverdrag 
• Tvätta händerna noga 

Skyddsrond 
Alla kemiska produkter samt dess förvaringsplats ska dokumenteras. 
Det gäller även annat som kan finnas i lokalerna, som kan medföra 
en hälsorisk, till exempel slipdamm från nagelbehandlingar. De 
skyddsåtgärder du har vidtagit för att undvika hälsorisker, ska finnas 
dokumenterade i en lista med förklaring till var de finns förvarade. 
Utöver detta ska det finnas ett dokument som förklarar exakt hur 
rengöringen går till och vid vilka tider och intervaller de utförs. 
Dokumenten ska finnas i lokalen på ett synligt ställe. Med synlig 
menas att alla som arbetar i lokalen ska veta var de finns och därför 
bör denna plats vara konstant så att dokumenten flyttas och blir 
svåra att hitta. 

Vid verksamheter som använder kemikalier i behandlingarna, 
exempelvis fransförlängning och nagelbehandlingar, ska 
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säkerhetsdatabladet för varje produkt finnas på samma plats. Var 
uppmärksam på att om du tagit in nya produkter, så ska dessa 
läggas till på listan. 

Egenkontroll 
I din verksamhet ska det finnas dokumentation gällande egen 
kontroll av din verksamhet och dina lokaler. Du ska utföra en så 
kallad skyddsrond en gång per månad utöver en daglig kontroll 
vilken ska dokumenteras. Dokumentet ska visa följande som 
exempel: 

Ansvar: Namn på dig eller annan som har ansvaret 
1. Risker: Kemikalier och damm  
2. Rutiner: Daglig avtorkning  
3. Kemiska produkter: SMDS (säkerhetsdatablad) ska finnas i 

lokalen  
4. Hantering av avfall: Stängda och märkta kärl  
5. Hygien och smittskyddsmetoder: Skyddsrock, skyddshandskar, 

munskydd, mekanisk rengöring, kemisk desinfektion samt 
godkänd ventilation, utsug och dammuppsamlare.  

6. Städningsmetoder: Våttorkning av möbler och golv  
7. Frekvens: Efter stängning varje dag 
8. Säkerhet: I lokalen förvaras ögonskölj, brandfilt och 

brandsläckare.  
9. Rutinerna uppfyller kraven i miljöbalken  
10. Fullständig kontrollrutin finns i pärmen märkt: ”xxx” på hylla vid 

xxx i lokalen.  

Eftersom en salongsinnehavare ska efterfölja lagar och 
bestämmelser för sin verksamhet ska egna kontroller ske löpande 
för att motverka och förebygga olägenheter för individers hälsa. För 
anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen om 
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verksamhetsutövares egenkontroll. Förordningen ställer bland annat 
krav på följande: 

• Det ska fastställas och dokumenteras vem (du) i verksamheten 
som har det organisatoriska ansvaret för frågor som rör 
miljöbalken. 

• Det ska finnas rutiner för löpande kontroller av utrustning etc. 
• Du som ansvarar för de frågor som rör miljöbalken ska löpande 

undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- 
och miljösynpunkt. (en gång per kvartal är lagom) 

• Du som ansvarar för de frågor som rör miljöbalken ska 
dokumentera vilka kemiska produkter som hanteras inom 
verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller 
miljösynpunkt. (skriv en lista och observera att om produkten 
används i behandling ska ingrediensförtecknng finnas. (SDS 
Security Data Sheet) 

Från 1/7 2014 ska begreppet straffsanktion ersättas av sanktionsavgift. Om en 
bestämmelse inte har följts så utdöms en bot oavsett om någon varit oaktsam eller 
inte. Utdöms av Arbetsmiljöverket men kan överklagas till förvaltningsdomstolen inom 
5 år. 

Risknivåer 
• Nivå 4: Akuta risker för livet, mycket stor kroppsskada 
eller stort men för livet. 100.000 – 1 milj kr 
• Nivå 3: Akuta risk för stor kroppsskada, men för livet eller 
förgiftning. Risk för långsam förgiftning. 40.000 – 400.000  
• Nivå 2: Brister i kontroller. Medicinska kontroller, 
mätningar 15.000 – 150.000 kr 
• Nivå 1: Brister i dokumentation 5.000 – 50.000 kr 

För att uppnå en säker arbetsmiljö har Arbetsmiljö-verket utfärdat nya regler för 
hantering av härdplaster. Lagstiftningen baseras på det nya klassificeringssystemet 
(CLP) och företag som inte kan visa upp giltigt intyg för sina anställda måste från och 
med 2017 betala en sanktionsavgift på 10.000 kr per anställd. 
Utbildningen följer de krav som ställs i Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) för 
hantering av allergiframkallande härdplastföreningar. 
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Kursen riktar sig främst till de som hanterar allergiframkallande härdplaster, 
skyddsombud samt de som leder arbetet. Exempel på arbeten som berörs är de som 
arbetar med limning, plastbearbetning, hantering av flerkomponentlacker osv. 
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna: 
• Ha kunskap om hur kemiska ämnen kan påverka vår hälsa • Ha kännedom om 
lagstiftning som berör kemiska produkter 
(inkl. REACH och CLP) 
• Veta vad en kemisk riskkälla är och kunna ge exempel på olika kemiska riskkällor 
• Veta var man hittar information om kemiska produkters farlighet och hur de ska 
hanteras 
• Veta hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt 
SAM. 

Arbetsmiljölagen gäller bara delvis för den som ensam eller gemensamt med 
familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd. En ensam- eller 
familjeföretagare är skyldig att följa vad som i arbetsmiljölagen och med stöd av den 
föreskrivits om tekniska anordningar eller farliga ämnen, som kan föranleda ohälsa 
eller olycksfall, samt beträffande gemensamt arbetsställe.  

För en entreprenör på ett gemensamt arbetsställe som någon annan råder över och 
samordnar är det i regel tillräckligt att entreprenören utför sin undersökning och 
riskbedömning genom att tillgodogöra sig de dokument som redan tagits fram för 
det gemensamma arbetsstället. För riskkällor som entreprenören själv tillför till 
arbetsplatsen måste entreprenören dock göra en egen undersökning och 
riskbedömning och ta fram dokumentation enligt föreskrifterna. Resultatet av en 
sådan riskbedömning och övrig dokumentation måste förankras med samordnaren 
för arbetsstället.  

Eftersom en inhyrare disponerar över arbetskraften och utövar den direkta 
arbetsledningen, har inhyraren ett ansvar som i princip motsvarar en arbetsgivares 
arbetsmiljöansvar. Det innebär bland annat att inhyraren ska bedöma riskerna i de 
arbetsuppgifter som en inhyrd arbetstagare utför.  

Om du arbetar med kemikalier som sorterar under kemiska arbetsmiljögifter (naglar 
och fransar) kan du få en sanktionsavgift på 10 000 kr om du inte följer lagen om 
härdplastutbildning. Härdplastcertifikat kan du ta via vår kurs ”Härdplaster”. 

Stöd för egenkontroll 
Förenklat ska du svara på följande frågor: 
• Varför finns just dessa rutiner? 
• Vem ansvarar för rutinerna? 
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• Hur ofta tillämpas rutinerna? 
• Vad säkerställer rutinerna ur hälsoskydds-synpunkt? 
• Uppfyller rutinerna kraven i miljöbalken? 
• Är rutinerna kända av alla som är berörda? 

Ha gärna dokumentet utskrivet, inplastat eller i ram och uppsatt på 
din salong. Dels kan dina kunder själv läsa och förstå att de hamnat 
hos en ytterst professionell utövare och dels har du ”på fötterna” om 
du skulle råka ut för en oanmäld kontroll. 

Skylten behöver inte vara stor och iögonfallande, men den SKA sitta 
där. Det är i dagsläget - 2019 - inte många salonger som känner till 
denna regel men vi ser det som vår viktiga uppgift att informera dig 
noga och hoppas att du vill tillhöra den skara professionella 
terapeuter som med vår utbildning verkligen ser till att hålla denna 
regel. 

Säkerhet och fakta som gäller alla behandlingar 
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• Finns det skyddsutrustning? 
• Har företaget någon ansvarsförsäkring? 
• Vilka försiktighetsåtgärder, före och efter behandling måste vidtas 

av kunden.* 
• Skriftlig information ska lämnas ut till varje kund angående 

skötsel och eftervård samt vilka hälsorisker som kan förekomma.* 
• Noggrann konsultation ska föregå varje behandling. 

Behandlingsskadeförsäkring 
När du genomgått denna utbildning är du berättigad att teckna 
behandlingsskadeförsäkring. Ta kontakt så hjälper vi dig. Kostaden 
är ca 1800 kr per år med ett tillägg på 300 kr per år för lärare. 

Försäkring som gäller dina inventarier kan du teckna hos det 
försäkringsbolag du själv väljer. Inkomstförsäkring är också bra att 
teckna, förutsatt att du har en verksamhet som du kan leva på. 
Inkomstförsäkringen baseras på den inkomst din verksamhet ger 
dig i form av lön. 

Yrkesorganisationer 
Som en del av viktig information till dig som arbetar med skönhet, 
ska tilläggas att du inte är tvungen att vara medlem i en 
yrkesorganisation, vilket många tycks tro. Det kan också vara så att 
den utbildning du har, inte ger dig mandat för att bli medlem och 
då är risken överhängande att du inte kan teckna en 
behandlingsskadeförsäkring. Det kan du göra när du examineras för 
denna kurs.  

En stor organisation med många medlemmar har inte alltid 
möjlighet att ge sina medlemmar det som faktiskt krävs. En 
organisation ska erbjuda stöd och hjälp samt arrangera 
vidareutbildningar och sammankomster runt om i landet. Väldigt få 
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yrkesorganisationer klarar av detta. Så, vad får du för pengarna i den 
medlemsavgift du betalar in? 

Huvudsaken är att du följer lagar och krav, samt har en 
behandlingsskadeförsäkring. Denna kostnad ligger på under 2000 
kr per år. Vill du dessutom vara medlem i en yrkesorganisation så får 
du betala lika mycket till för medlemskapet. Ta kontakt med oss om 
du vill ha mer information kring detta. kontakt@vizuelle.se 

Rättigheter 

Anmärkning 
Om du kommit över denna produkt från någon annan än Bodil 
Strängliden, Vizuelle™, har du en piratkopia. Allt material lyder 
under upphovsrättslagen och ägs av författaren som ensam har 
försäljningsrätten. 

Alla rättigheter förbehållna 
Detta material  får inte reproduceras, överföras i någon form, 
elektronisk, eller mekanisk, inklusive fotokopiering, inspelning eller 
av något informationslagrings- eller hämtningssystem.  

Varning 
Informationen som presenteras i detta material representerar 
författarens syn, på dagen för offentliggörandet. På grund av den 
takt som förhållandena ändras förbehåller författaren sig rätten att 
ändra och uppdatera materialet utifrån de nya villkoren. Håll dig 
därför uppdaterad kring lagar, bestämmelser och nya rön. 
Publikationen är endast avsedd för informationsändamål. Medan 
alla försök har gjorts för att verifiera informationen i denna produkt, 
tar varken författaren eller samarbetspartners/partner något ansvar 
för felaktigheter som har sin grund i förändringar av faktaunderlag.
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