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Huden 

Huden i ansiktet 
Ansiktshuden har olika tjocklekar beroende på kön, ålder och arv. 
Det är vanligtvis tjockast på hakan, tunnast över näsan och 
ögonlocken. Under huden finns det gott om bindväv och bildar ett 
separat lager (fascia superficialis). Detta bindvävsskikt mellan huden 
och ansiktsbenen ligger tätt runt de olika ansiktsmusklerna och 
skapar en slags bindvävsplatta under huden. I fettvävnaden i 
kinderna finns den så kallade Bichats fettproppen. När de minskas 
hos vuxna, äldre individer, får de ett insjunket ansiktsuttryck. 

Klassisk ansiktsbehandling 
Idag behöver det inte krävas en 
examen som hudterapeut för att utföra 
ansiktsbehandlingar. Det finns skolor 
som lär ut med titeln hudvårdsterapeut, naturkosmetisk 
skönhetsterapeut samt hudterapeut med ekologisk inriktning. För 
att utföra ansiktsbehandling krävs att du känner till hur den ska 
utföras och därför behöver du veta dels hur huden är uppbygg och 
fungerar, men även hur ansiktsmuskulaturen ser ut. En klassisk 
ansiktsbehandling innehåller massage i hela ansiktet, ner mot 
halsen samt nacke dekolletage, skuldror och överarmar. 

Anledningen till att man gör en ansiktsbehandling är för att få bort 
gamla hudceller och att ansiktets muskulatur får en ökad 
blodcirkulation genom massage. Utöver detta får huden en rejäl 
återfuktning som ger en ökad lyster. Behandlingen är otroligt 
avkopplande och behagligt. Skillnaden mellan en klassisk 
ansiktsbehandling och alternativa extrema behandlingar är att 
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resultatet ofta försvinner fort. Ibland så fort som efter bara några 
dygn, beroende på hur noga kunden sköter sin hemmavård. 

Dermatologi 

Läran om huden och dess sjukdomar  
Huden är kroppens största organ och skyddar kroppens inre organ. 
Hudens funktioner är även att skydda mot infektioner, reglera 
kroppstemperaturen och förhindra förlust av kroppsvätskor. Huden 
är ett känselorgan som kan känna värme, kyla och beröring. En 
vuxen individs hud väger ca 4-5 kilo och om man skulle veckla ut 
den, täcker den en yta på ca 1,5 – 2 kvadratmeter.  

Huden är en skyddande barriär mot den yttre miljön och skyddar 
mot kemiska och mekaniska skador samt ultraviolett  strålning. 
Huden är ansvarig för att upprätthålla av homeostas invändigt. 
Homeostas innebär ett konstant tillstånd gentemot omgivningen i 
ett biologiskt system.  

Huden ansvarar för känsel som smärta och beröring, temperatur och 
tryck samt den termoreglering som huden behöver vilken regleras 
via kärl-expansion/sammandragning och svettning. 
Dessutom svarar huden för den syntes som bildas av D-vitamin vid 
solbestrålning.  

Hudens anatomi 

Microbiomet 
Som tarmen har även huden ett microbiom, en uppsättning 
microorganismer som ska skydda mot patogena (framkallande av 
sjukdom) bakterier. Det är inte många som känner till att hud och 
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tarm faktisk kan kommunicera. Studier har visat att en obalans dem 
emellan kan kan ge upphov till Rosacea, akne, psoriasis och eksem. 

Hudytan 

En frisk hud har i genomsnitt ett pH-värde på 4,5-5, vilket gör ytan är 
något sur. Surheten behövs för att hålla bakterier, virus och andra 
mikroorganismer borta då de inte trivs i sur miljö. Överst/ytterst 
ligger syra-manteln som är hudens skyddsbarriär. (Hydrolipidfilm) 
Den betår av partiklar från svett, fuktbindare, hudfett/fettsyror och 
döda hudceller. Cellerna ligger packade likt en tegelmur.  

När huden torkar ut blir den narig, fjällar och får sprickor. 
Syramanten har blivit störd. För att undvika ytterligare uttorkning 
och binda fukt i huden måste bristen på naturlig fukt kompenseras 
med fukt utifrån. Använd en bra fuktkräm eller lotion.  

Normal hud har en god balans fukt och fett i huden. Hyn är 
mjuk och fin och utan synliga porer. Den är varken torr eller 
glansig.  
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Mogen hud är oftast slapp och rynkig, vilket beror på att 
produktion av kollagen har minskat. Den kan också te sig 
glåmig eftersom huden med stigande ålder blir allt sämre på att 
göra sig av med döda hudceller. Genom att använda produkter 
för mogen hud kan du bromsa upp och förebygga hudens 
åldrande.  
 
Känslig hud är ofta tunn och genomskinlig och kan ha ytliga, 
vidgade blodkärl. Känslig hud kan reagera på kryddstark mat, 
parfymerade produkter, kyla och sol. Personer med lättirriterad 
hud bör använda hudvårdsprodukter som är speciellt 
anpassade för känslig hud.  
 
Fet hud orsakas av en överproduktion av fett i talgkörtlarna. 
Huden blir lätt blank och kan se oljig ut. Förstorade eller svarta 
porer är vanligt förekommande. Personer med fet hud har också 
lättare för att få finnar och pormaskar eftersom talgkörtlarnas 
utgångar ofta korkas igen av hudceller och fett. Fet hud åldras 
inte lika snabbt som en torr eller normal hy. Den har färre rynkor 
och blir bättre med åren.  
 
Blandhud är en kombination av fet och torr/normal hud. Har du 
en blandhud bör du behandla de feta områdena med produkter 
för fet hud och övriga områden på huden med lämpliga 
produkter för normal eller torr hud. Det finns också produkter 
speciellt framtagna för blandhud vilka bearbetar de feta delarna 
utan att torka ut övriga områden.  
 
Efter 20-års åldern börjar nedbrytningen av huden 

• Underhudsfettet minskar  
• Cirkulationen försämras  
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• Hudens elasticitet avtar 

Epidermis - överhud 
I överhuden fortgår en ständig hudföryngring som går 
långsammare och blir mera avtrubbad med åren. Överhuden 
innehåller tre olika sorters celler i olika omfattning. Cellerna som det 
finns flest av är keratinocyterna, vilka har till uppgift att producera 
keratin. Keratinocyterna absorberar melanin från melaninocyterna 
som ligger strax under. Mellan keratinocyterna finns langerhans 
celler som är viktiga för det adaptiva (anpassningsbara) 
immunförsvaret.  

Epidermis är ett skivepitel i flera lager och området är blodkärlslöst 
och tjockleken är olika på kroppens olika delar. Tunnast lager har 
ögonlocken och tjockast har hälarna, en tjocklek som alltså varierar 
mellan 0,03 och 0,05 millimeters. Området innehåller keratinocyter 
som delar sig och flyttar uppåt mot ytan. På sin väg blir cellerna 
plattare och tunnare för att till slut inte ha någon kärna kvar. . När de 
når Stratum Corneum (det yttersta lagret) så stöts de bort från 
huden i epidermis förnyelseprocess, t ex efter slitage från kläder, bad 
eller peeling. Denna process kallas desquamation (desincrustration) 
som innefattar peeling (exfoliering). Ordet återkommer ofta vid 
beskrivning av hudvårds-behandlingar. En fullständig omsättning av 
epidermis (förnyelse av hud) tar ca 2 månader. 

Epidermis lager  
Stratum Corneum - hornlagret 
Olika cellager med olika ålder på celler med keratin, varav det 
yttersta är förlorande och döda hudceller. 

Stratum Lucidum - det ljusa skiktet 
Mellanlager av nyare celler som saknar cellkärna och innehåller 
eleidin, som är liknande keratin.  
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Stratum Granulosum - kornskiktet 
Det mellersta skiktet som innehåller tunna celler, innehållande små 
kors som är ett förstadie till keratin.  - Lamellar granules 

Stratum Spinosum - taggskiktet 
Taggskiktet består av oregelbundet formade celler som ser ut som 
taggar. Keratinocyten är den dominerande celltypen i epidermis. 
Under vandringen upp mot ytan förlorar cellen sina kärna och dör 
slutligen i stratum corneum. En viktig beståndsdel i keratinocyten är 
keratinet, som består av en typ av intermediärfilament som kallas 
cytokeratin. Intermediärfilament är en struktur av buntade 
fiberproteiner som först bildar tonofilament som senare kan bilda 
kraftigare buntar, tonofibriller. Keratinfilamenten är en intern 
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armering som ger formstabilitet hos corneocyterna som endast 
sväller vinkelrätt mot hudens plan vid kontakt med vatten.  

Keratin är resistent mot syror, baser och enzymer. Tio varianter av  
cytokeratin har påvisats hos människa. Keratinet har hög svavelhalt 
vilket visar sig med den lukt som framkommer vid bränd hud, hår 
eller naglar. Keratin är olösligt i vatten men starkt hygroskopiskt, 
svällande i vatten. Vissa sjukdomar (epidermolys) tycks bero på 
felaktig sammansättning hos keratin pga mutation. Så småningom 
(stratum granulosum) innehåller cellerna keratohyalingranula och 
lamellära kroppar.  

Stratum Basale - tillväxtlagret 
I det basala skiktet finns melanocyter, en typ av celler som 
producerar melanin som skyddar mot solstrålning. UV-strålning 
absorberas här och tillåts inte att passera djupare. Det är detta 
basalcellslager som gett namn till basalcellscancer som är en form 
av cancer som gått djupare än det ofarliga förstadiet Aktinsk keratos. 

• Merkel Cell - sensorer för tryck., är ovala mekano-receptorer som 
finns på känsliga områden som fingertopparna. 

• Sensory Nuron - sensoriska receptorer  
• Melanocyter - ger huden färg och reglerar tonen på solbrun färg 

genom melanin. 

Stratum basale och Stratum spinosum går även tillsammans under 
beteckningen Stratum Germinativum. Här sker den största delen av 
celldelningen, förnyelsen av överhuden rum. I det basala skiktet 
finns en celltyp, melanocyter, som producerar melanin, hudens eget 
skydd mot solstrålning. 
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Dermis - läderhud 
I läderhuden, eller dermis, finns de förutsättningar som är 
betydande för en frisk hud. Här finns  blodkärl, nerver, hårrötter och 
svettkörtlar. Dermis innehåller kollagen och elastin som ger huden 
sitt utseende i form av hur slapp eller elastisk den är samt hur rynkig 
eller icke rynkig den är. Av det kan vi lätt dra slutsatsen att hudens 
förmåga till att bilda kollagen och elastin, avtar med stigande ålder. 
 
Kollagen är ett protein som finns i kroppens vävnader. Dess 
huvudsakliga uppgift är att ge stadga, styrka och elasticitet. 

Subcutis - underhud 
Djupare ner i huden övergår läderhuden i underhuden. Däremellan 
finns inte någon tydlig gräns. Underhuden består av bindväv och 
fettceller (lipocyter) i klasform som innehåller mycket vätska och 
fungerar som ett vätskeförråd. Det finns många fettceller vilkas 
omfattning beror på hur mager eller tjock, personen är. 
Fettvävnaden i underhuden är värmeisolerande och skyddar mot 
stötar, samt är en viktig energireserv. Cellerna tar till sig fett och 
lagrar det. De blir inte fler till antalet, men storleken på cellerna kan 
öka (eller minska) beroende på kroppsvikt. Denna del av huden 
fungerar som stötdämpare och skydd för underliggande muskulatur 
och benhinnor samt som näringsreserv.  

När det uppstår rynkor och påsar under ögonen är detta ofta en följd 
av att underhuden har förlorat vätska. Pga. bindvävens organisation 
kan fettväven bli ojämnt fördelad och orsaka ojämnheter (celluliter) 
på hudytan, inte sällan på låren.  

Fibroblaster 
Fibroblaster är celler som producerar elastin, kollagen och 
hyaluronsyra. Med stigande ålder, saktas denna procedur ner. 
Fibroblaster är bindvävsceller som är extra rika på de dermala 

Copyright © Sida  av 9 63



proteinerna (kollagen och elastin). Andra celler som man kan finna i 
dermis är makrofager (äter upp främmande celler) och lymfocyter 
(ingår i kroppens immunförsvar och bildas i benmärgen). Dessa 
celler är en del av hudens immunsystem.  

Hypodermis (subkutan vävnad) 
Hypodermis formar basen för epidermis och dermis och består i 
huvudsak av gles bindväv och fettväv. Lagret innehåller större 
blodkärl och nerver än de som finns i dermis. Hypodermis fungerar 
isolerande och som energilagring.  

Porerna 
Porer är små öppningar i hudens yta där hårsäckar och svettkörtlar 
mynnar ut och  en kanal ner i talgkörteln vars innehåll klättrar via 
hårstråt upp på hudytan. På ”hårlösa” individer finns det inte alltid 
ett hårstrå i poröppningen och på individer med kraftigare hårstrån, 
kan poren pluggas till på grund av inåtväxande hårstrån och bilda 
en liten inflammation i hårsäcken.  

Porens öppning ska vara elastisk för att den ska kunna pumpa ut 
hudfett på ytan och hålla den mjuk och smidig. Storleken på 
porerna bestäms av vilken kondition huden befinner sig i, från torr 
till fet. Detta är delvis genetisk betingat men kan även påverkas av 
yttre och inre  faktorer. Den svarta prick som vi kallar för pormask är 
egentligen hudfett som oxiderat i kontakten med syre.  

Med denna kunskap kan vi rekommendera kunder som har mycket 
pormaskar, att fylla på med fuktkräm för att hålla por-öppningen 
elastisk. Många kunder med fet hud är benägna att undvika att 
smörja in sig med kräm för att de är rädda för fettet i cremen. Detta 
ger ett bakslag eftersom hudytan är torr och porerna saknar 
elasticitet. Huden ”tror” att den behöver producera mer hudfett för 
att kompensera detta och och den onda cirkeln är ett faktum. 
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Svettkörtlar 

Svettkörtlarna ligger djupt ner i läderhuden och mynnar ut i porer 
på hudytan. Svettning är viktigt för kroppens temperaturreglering. 
De har formen av ett långt smalt rör som har rullats ihop till ett 
nystan. Körtlarna har en öppning på hudytan där svetten töms ut. 
Svett innehåller vatten och salter, varför det är viktigt att ersätta 
både vatten och salter vid stark svettning. Att svettas hjälper 
kroppen att hålla temperaturen på rätt nivå. Kroppen kyls av 
snabbare när du svettas. 

Svetten från vissa körtlar får en särskild lukt 
Svettkörtlar finns överallt på kroppen, men är vanligast i handflator,  
fotsulor, armhålor, runt könsorganen, bröstvårtorna och intill 
ändtarmsöppningen. Oangenäm lukt uppkommer när svetten bryts 
ner av hudens bakterier i synnerhet i de nedre regionerna på 
kroppen. 
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• Fibrocyter producerar långa celler 
• Kollagen håller ihop och bevarar fukthalten 
• Elastin gör huden tänjbar 
• Retikulin håller ihop celler och håller dem på plats 

Hudtyper 
De hudtyper som bäst passar till att behandlas med tex IPL, 
Mesotherapy, Microneedling eller kemisk peeling är hudtyp 1-4 . 
Anledningen till att personer med mörkare hudtyp är mer 
svårbehandlade är att de har så mycket pigment i huden och att IPL 
ljuset hellre söker sig till pigmentet i huden än det ljuset egentligen 
ska ”åtgärda”. Det finns därför en stor risk att man bränner huden 
med ljuset och därmed kan orsaka en skada i huden som kan ge 
bestående märken. Detta gäller även andra behandlingar då 
pigment-störningar kan uppkomma och då exempelvis mörka 
hudtyper, lätt utvecklar keloider. 

Det finns även en risk om de ljusare hudtyper är solbrända och har 
fått en mörkare hudfärg när man ska behandla med IPL. Därför är 
det viktigt att ha denna information inför en behandling, oavsett 
sort, för att vänta med behandling till huden har bleknat. 

Hudens färgpalett 
Melanin är en grupp av svarta, bruna och röda hudpigment som 
finns för att absorbera skadliga strålar från huden. Melanocyter är 
celler som det finns mest av i överhuden, och är de celler som 
ansvarar för denna produktion.  Melanin är det som färgar huden 
brun vid solbestrålning och ökar därmed sin produktion. Melanin 
bidrar även till fägen på håret och ögats regnbågshinna. 
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Fitzpatrick hudtyper 
När vi pratar hudtyper inför våra behandlingar pratar vi oftast inte 
om de olika hudtillstånden som fet, torr, blandhy osv utan om 
hudtyper i Fitzpatrick-skalan där vi delar upp huden i hudtyp 1-6. Vi 
intervjuar alltid kunden i samband med konsultation om deras 
resultat-förväntningar kontra Fitzpatrick-fakta om deras individuella 
hudtyp inom denna ”grupp” så att klienten är införstådd och 
välinformerad från start. Denna information får ALLA klienter som 
ska genomgå estetisk behandling. 

Hudtyp 1 
Vit, väldigt ljus hud oftast en blond eller rödhårig person 
med blå eller gröna ögon som alltid bränner sig och (nästan) aldrig 
blir brun. 
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Hudtyp 2 
Vit eller ljus i huden, blond eller rödhårig med blå, gröna eller 
hasselnöts-bruna ögon som ofta bränner sig men kan bli solbränd 
vid försiktighet. (Med hög solskyddsfaktor). 

Hudtyp 3 
Medelljus hud som kan ha alla ögon- och hårfärger. Väldigt vanlig i 
nordiska länder. Blir lätt solbränd där solfärgen stiger gradvis. Kan 
bränna sig i sol men blir oftast lätt solbränd där solfärgen stiger 
gradvis. 

Hudtyp 4 
Mörkare brun färg som är vanlig kring medelhavet. Bränner sig i 
stort sett aldrig och blir brun vid solning. (Ska sola med försiktighet). 

Hudtyp 5 
Väldigt mörk brun. Hud som aldrig bränner sig och blir ordentligt 
brun i solen. 

Hudtyp 6 
Väldigt mörk eller svart hud. Hud som aldrig bränner sig och blir 
ännu mörkare i huden i solen. 

Anmärkning hudtyper 
Trots ovanstående indelningar, finns aldrig en regel utan undantag, då även 
hudtyp 6 faktiskt kan bränna sig i solen, särskilt när pigmentet inte är 
aktiverat. Liknelse: En mörkhyad person, kan på vinterhalvåret bli bränd om 
individen solar kraftigt utan solskydd på den hud som inte varit i solen på flera 
månader. 

För att tydligt kunna informera klienten om risker för att bränna sig i solen och 
därmed kunna ge riktade solskydds-råd görs denna indelning i olika hudtyper 
(efter Fitzpatrick). 
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Olika hudtyper klarar av att vara i solen olika länge. Det är absolut viktigast att 
tänka på att skydda sig mot den skadliga UV-strålningen. Vi måste välja ett 
solskydd som passar för just sin hudtyp. Personer med låg pigmenterings-
förmåga har ökad risk att utveckla aktinisk keratos och andra UV-relaterade 
hudsjukdomar som t ex malignt melanom, basaliom och skivepitelcancer. 
Speciellt utsatta är personer med rött hår och hudtyp 1 och 2. 

Innan vi gör en behandling tittar vi alltså på hudtypen (färgen på huden) och 
gör en bedömning utifrån det och då blir det inte några missförstånd mellan 
terapeut och klient. Enklast är att fråga. ”Har du någonsin bränt dig i solen?” 
oavsett vilken kategori av hudtyp kunden befinner sig i. Du behöver veta hur 
just den individens hud reagerar. 
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Uv strålning 
Det finns olika typer av UV-strålar (Ultravioletta strålar). UV-strålning 
kan delas in i tre grupper, UVA, UVB och UVC, beroende på hur 
energirik den är. Ju mer energirik desto större är risken för skador. 
Både sol och solarier ger ljus, värme och UV-strålning. Det är framför 
allt UVB-strålningen som gör att vi bränner oss. Våglängden på 
strålningen avgör hör hög energin är och högre strålning är desto 
högre är risken för skador. 

UVA-strålning  
UVA är den strålning som är minst energirik. och på grund av sin 
förmåga att framtvinga brun färg används en högre dos i solarier. 
UVA tränger in djupare i huden och är även orsak till att huden kan 
drabbas av förtidigt åldrande. 

UVB-strålning 
UVB har våglängder som är kortare och innehåller mer energi. UVB 
strålarna når inte lika djupt ner i huden som UVA gör. Ozonskiktet i 
atmosfären filtrerar bort stora delar av destkadliga strålarna. 

UVB-strålningen bidrar till  
• att vi bränner oss om vi solar för mycket 
• att huden åldras och kan ge upphov till hudcancer 
• att starta produktionen av D-vitamin 
• att öka produktionen av vissa celler i huden och göra den tjockare. 
• att öka mängden pigment i huden. 

Den bruna färg som huden producerar med hjälp av melanin, 
fungerar som ett naturlig UV-skydd. Det förtjockade hudskiktet 
hindrar strålningen från att tränga in i vävnaderna vilket ger ett 
bättre UV-skydd än vad den bruna färgen gör ensam. Notering: 
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Läderaktig hud som ofta återfinns hos individer som vistas mycket 
ute, tex. golfare, seglare folkgrupper som lever nästan uteslutande 
utomhus.  

Solarier har en annan sammansättning av UVA- och UVB-strålning 
än solen vilket resulterar i att huden inte kan utveckla samma 
naturliga skydd som vid vistelse i naturlig sol. 

UVC-strålning 
UVC är en mycket energirik. strålning som som tur är inte når inte 
jordytan eftersom all UVC absorberas av atmosfären. Denna typ av 
strålning kan användas i bakteriedödande syfte och tillverkas som 
lampor. 

För att kunna utveckla en brun hudton av sol, krävs en kombination 
av UVA- och UVB-strålar. Om en individ solar utomhus, aktiveras 
produktionen av mellanin som sedan stiger upp mot hudytan och 
ger den dess bruna ton. Om sedan individen går inom hus och 
sätter sig vid ett fönster som solen lyser igenom, fortsätter melanin-
produktionen via UVA-strålarna som är de enda stålar som kan 
penetrera glas.  

UV och cancer 
Exponering för UV-ljus kan ha en betydelse för hudcancer. Det är att 
invagga sig i falsk säkerhet genom att användaUV-skydd, solcreme.  

UV-instrålningen beräknas med Strång-modellen som är baserad på 
en rad olika väderparametrar. Strång-modellen beräknar 
instrålningen timme för timme i ett rutnät som täcker en stor del av 
norra Europa. SMHI genomför och Naturvårdsverket står för 
driftskostnaden av beräkningarna. Strång-modellen är framtagen av 
SMHI i samarbete med Naturvårdsverket och 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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Notering: Jag som ansvarar för denna utbildning, Bodi Strängliden, har arbetat 
med information om hudcancer i samarbete med tillverkare av solkrämer. 
Forskarna jag talat med har förklarat systemet för Spf, Sun Protecting Factor, 
eller solskyddsfaktor. Spf 15 ger ett skydd som motsvarar 83 % mot UV-strålning. 
Vid ökning till det dubbla, Spf 30, medför att skyddet ökar endast med 3 
procentenheter, till 86 %. 

Undersökningar har visat att UV-skyddet från solkrämerna går in i kroppen via 
huden och att vi får ut allt igen via urinen. Detta finns det mätningar på. 
Däremot vet man inte vad kemikalierna gör med kroppens organ och vilka 
skador som kan uppkomma. Därför är det också extra viktigt att förmedla sina 
kunskaper vidare, speciellt när det gäller solskydd till barn.  

Mycket små barns njurar klarar inte av att rena kroppen från dessa kemikalier 
och solskydd i form av kläder och vistelse i skugga kan vara avgörande. Till 
detta ska tilläggas att en tunn vit T-shirt ger Spf 10 och att 80% av UV-ljuset når 
skuggiga områden.  

Strång 
SMHI bedriver forskning genom ett projekt som beräknar 
solstrålning., genom att kartlägga variationer runt om i nordvästra 
Europa. SMHI har tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Naturvårdsverket tagit fram ett modellsystem för att beräkna 
yttäckande strålning som avläses en gång per dygn. Systemet har 
fått namnet Strång. Beräkningarna baseras på kända parametrar 
gällande molnens, vattenångans och ozonets geografiska 
fördelning. 

Hudens åkommor och sjukdomar 

Psoriasis
Hudens cellvandring, som vanligtvis tar 30 dagar, har här en abnorm 
snabbhet och rusar upp till hudytan på 4 dagar. Cellerna hinner inte 
”torka” (förhornas) och därför får huden ett stearinglänsande och 
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rodnande samt fjällande utseende. Ca 2 % av Skandinaviens 
befolkning har denna inte smittsamma hudåkomma.  

Psoriasis kan även visa sig på naglarna som små utstansade gropar. 
Orsaken är okänd, men man vet att ärftlighet, stress, solfattigdom 
och infektioner har en stor och negativ inverkan. Många som har 
psoriasis på naglarna vill ha fina naglar. Trots detta är det en risk att 
tillståndet kan förvärras vid nagelbehandlingar. Detta bör du 
upplysa kunden om och hon får på egen risk genomgå 
behandlingen.  

Eksem 
Eksem är ett gemensamt namn på en rad icke smittsamma 
hudåkommor som i akut tillstånd kännetecknas av rodnad, 
vätskefyllda blåsor, fjällning, sprickor och klåda. 

Kroniskt eksem 
Upprepad kontakt med mindre frätande ämnen som t ex mekanisk 
retning, kyla eller vatten. Åtgärd: Man skall i möjligaste mån undvika 
det som man tydligt märker ger ökad klåda och försämring av 
eksemet. Försiktighet med dusch och bad. Alla tvålar är avfettande, 
uttorkande och hudretande för eksempatienter. Det är viktigt att 
man håller huden mjuk och smidig genom att regelbundet smörja 
sig med mjukgörande krämer eller salvor. Moderna kortisonpreparat 
är mycket bra på att ta ned eksem de dämpar också den besvärliga 
klådan. 

Allergiskt eksem 
Uppstår om huden blivit särskilt känslig mot något ämne, till 
exempel nickel, krom, gummi eller parfym. Allergin kan försvagas 
med åren, men man får oftast räkna med att den kvarstår livet ut. 
Vanligt är nickelallergi. 
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Icke allergiskt kontakteksem 
Uppstår ibland efter mycket kontakt med ämnen som skadar det 
yttre hudlagret, vanligast är tvål, tvättmedel eller lösningsmedel.  
Det kan ta flera månader att läka och hudens motståndskraft är 
sämre under ännu längre tid Indelat i två olika typer: 
Akut: Följden av direkt skada vid kontakt med frätande (toxiska: 
giftiga) ämnen. 

Scabies — Skabb 

Skabb orsakas av ett litet gråvitt kvalster, ca 0,4 mm och nätt och 
jämnt synligt för blotta ögat. Honorna gräver gångar i huden (1/2mm 
breda och 2cm långa), till exempel på handledernas insida, mellan 
fingrarna, kring naveln och bröstvårtorna, hos spädbarn på hand- 
och fotsulor. Skabbdjuren överförs vanligen vid kroppslig kontakt, 
särskilt i sängvärmen, då djuren kryper över från en person till en 
annan.  

Första gången man smittas av skabb dröjer det cirka en månad 
innan klådan börjar uppträda. Under denna tid kan ett par, tre 
generationer skabbdjur ha utvecklats och spridits vidare. Klådan 
som uppstår är troligtvis från djurets avföring. Skabb försvinner inte 
av sig själv. Utan behandling finns det risk för att man utvecklar 
eksem eller någon annan kronisk hudsjukdom. Åtgärd: Tenutex 
(kräm). Om du själv vet att det handlar om skabb eller om din läkare 
har ställt diagnosen, är behandlingen enkel och effektiv. Medel för 
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behandling av skabb fås receptfritt på apotek. Följ bruksanvisningen 
mycket noga. Ingen behandling då detta smittar. 

Leverfläckar/födelsemärken 
Du behöver veta en del om denna kategori, för att kunna 
rekommendera ett besök hos läkare. Du bör inte skrämma kunden, 
utan kan säga: etta märket skulle jag rekommendera att du 
konsulterar en läkare om. Skulle kunden fråga dig om det är farligt, 
så kan du inte svara på det. Säg istället att det är bättre att kolla en 
gång för mycket än en gång för lite och att det säker inte är något 
allvarligt men en läkare är den som kan ställa diagnos. Som terapeut 
ställer du ALDRIG diagnoser. Fläckar som kliar, blöder eller breder ut 
sig eller växer ska alltid kollas av en läkare. 

Rekommendera ett läkarbesök om förändringen/leverfläcken har:  
• oregelbundna kanter 
• är oskarp och oregelbunden 
• är mångfärgad 
• är större än 0,5 cm 
• om märket är nytillkommet och står ut från huden 

En hudförändring som är benign är ofarlig medan en malign är 
farlig. Detta kan endast avgöras av läkare och vid eventuell analys. 

Pigmentrubbningar och hudförändringar 

Halo naevus 
En vit ring runt en eller flera leverfläckar (naevi) som återfinns hos 
barn och unga.  Naevus försvinner spontant och pigmenteringen 
kommer tillbaka, men i vissa fall kan vissa utvecklas ill vitiligo. Det är 
ytterst sällsynt att vuxna har halo naevus och om du stöter på detta 
ska du leta efter malignt melanom. (Skicka vidare till läkare) 
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Vitiligo 
Hypopigmentering av huden då melanocyter saknas i stratum 
basale. Tillsåndet är ofta genetiskt/ärftligt. Vid autoimmun sjukdom 
t.ex. thyroidea, (sköldkörteln) perniciös anemi, (vitamin B-12 brist) 
och diabetes kan detta förekomma. 

Melasma/chloasma 
Hormonrubbningar som vid, graviditet, p-piller etc. kan individen få 
mörka fläckar på huden. Även Addisons sjukdom kan ge mörka 
pigmenteringar.  

Lentigo 
Lentigo senilis/åldersfläckar - benign (godartad) 
Jämnt bruna fläckar som företrädesvis uppkommer i ansiktet och på 
handryggen. Orsakas av många års exponering av UV-ljus. 
Tillståndet är vanligt hos äldre, varför det kallas ålderfläckar i 
folkmun. Laser kan användas med sor framgång vid detta tillstånd.  

Lentigo-maligna-melanom 
Vid högre ålder kan tillståndet övergå till lentigo-maligna-melanom. 
Malignt betyder farligt. Orsakas av solskador och är vanligare land 
personer över 50 år. 

Andra typer av malignt melanom 
Nodulärt melanom 
Det finns olika typer av malignt melanom. Det går olika fort innan 
de börjar växa ner i huden och ökar risken att cancern sprids. 

Copyright © Sida  av 22 63



Ytligt växande melanom 
Ytligt växande melanom, kan dröja månader till år innan det börjar 
växa neråt i huden. Det är det vanligaste melanomet bland personer 
under 50 år och den typ som ökar mest. 

Nodulärt melanom 
Nodulärt melanom, eller knutformat melanom, växer redan tidigt 
ner i huden. Melanomet är vanligare bland personer över 50 år. Det 
sitter ofta på huvudet eller halsen. 

Akralt lentiginöst melanom 
Akralt lentiginöst melanom är en ovanlig typ av malignt melanom 
som inte alls beror på solstrålning. Melanomet kan sitta i handflatan, 
på foten, fotsulan eller under naglarna. 

Alternativa Skönhetsterapier 

Diatermi — Epilering 
Diatermi är en permanent hårborttagningsmetod för små områden 
med mindre, finare hår. Hakan, överläppen och brösten är exempel 
på områden där diatermimetoden är lämplig. Behandlingen utförs 
genom att man med en speciell apparat (diatemi/epileringsmaskin) 
för in en tunn nål i hårsäcken och bränner bort näringstillförseln 
med växelström. Håret kan då inte växa mer och det kan behövas 
ytterligare behandling. Man kan även avlägsna utvidgade blodkärl 
och fibromer (små hudflikar) med hjälp av epilering. 

Hudslipning 
Ytlig slipning – endast för uppfräschning 
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Ytlig slipning ger en uppfräschning av huden och 
en jämnare hudton. Behandlingarna kallas för 
micro-dermabrasion. Den nya typen av 
microdermabration utförs med ultraljud. (bild till 
höger) Handenheten levereras sladdlös och 
innehåller ett uppladdningsbart batteri. Det finns 
även en mildare kemisk peeling som utförs med 
AHA-syror som penslas på huden. Micro-
dermabrasion är en hudslipning med roterande slip men som är 
mycket ytlig och endast på det yttersta lagret av huden. Bilden 
visare en Sonic Peel som ytslipar huden med ultraljud. Inbyggd i 
denna enhet finns även en Jontofores som slussar in näringsämnen 
djupare i huden.  Behandlingen är smärtfri och passar dig som bara 
vill förbättra redan frisk hud med syfte att jämna hudtonen och 
minska stora porer. 

Medeldjup slipning ger mer effekt 
Medeldjup slipning förbättrar hudstrukturen och ta bort pigment-
förändringar. Behandlingarna som krävs för detta är starkare kemisk 
peeling men med kraftigare styrka som gör att huden flagnar och 
gör ont i någon vecka. 

Djup slipning för skadad hud 
Detta kan göras med laserslipning, dermabrasion (djup hudslipning) 
och kemisk peeling med väldigt stark styrka. En djup slipning 
innebär två veckors rehabilitering med sjukskrivning. Efter det är 
huden röd i ungefär fyra till sex månader. Du kan inte sola under 
denna period men det går att täcka den röda huden med makeup. 
Behandlingen kan behöva upprepas några gånger. 
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Injektionsbehandling 

En estetisk injektionsbehandling är en skönhetsbehandling där man 
sprutar in en substans i huden för att förbättra utseendet. De 
vanligaste är Botox och olika fillers. 

Botox  
En muskelavslappnande substans som används för att minska 
rynkor i området runt ögonen och i pannan. 
Fillers som används för att fylla ut, forma samt skapa volym och 
förstärka konturer. 

Fettinjektioner 
En naturlig metod där man använder kroppens eget fett  för att 
bygga upp och skapa volym. 

Belkyra 
Ett ämne som man sprutar in för att behandla dubbelhaka. 

Hudföryngrare  
Injektionsbehandlingar då man sprutar in olika ämnen för 
att föryngra huden inifrån. 
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Kemisk peeling/AHA 

Pensling med AHA-syra eller mildare kemiska substanser kan göras 
och det krävs ingen rehabilitering. Huden blir piggare och får mer 
lyster och klarhet. som synd med en gång. Det är inte några 
omfattande förändringar som kan göras med denna metod. 

Laser 
Skönhetsbehandlingar med laser kan 
användas till: 

• Borttagning av akne och akneärr 
• Reducering av rynkor 
• Reducering av håravfall 
• Fettsugning 
• Huduppstramning 
• Borttagning av synliga blodkärl 
• Borttagning av leverfläckar/

födelsemärken 
• Borttagning av vårtor 
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• Borttagning av hårväxt (IPL) 
• Borttagning av pigmentfläckar 
• Borttagning av ärr 
• Borttagning av tatuering 
• Peeling/hudslipning 
• Borttagning av kosmetisk pigmentering 

Sedan den 1 februari 2013 gäller skärpta krav för kosmetiska 
behandlingar med laser och IPL (intensivt pulserat ljus). Felaktig 
användning kan ge skador då det vid behandlingar med laser och 
IPL används starka strålkällor som kan orsaka svåra ögonskador och 
brännskador på huden, om de används felaktigt. Laser kräver 
avancerad, ofta dyr utrustning och det finns en uppsjö av olika 
modeller, våglängder och märken att välja mellan som terapeut. 
Därför kan vi inte i behandla alla varianter här. 
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IPL 
IPL används bland annat för att permanent avlägsna generande 
hårväxt och synliga blodkärl. Både laser- och IPL-behandlingar 
fungerar genom att pigment i hårsäck eller hud, absorberar ljuset 
och omvandlar det till värme. Denna värme kan då förstöra 
hårsäckar eller bleka pigment. 

Strålsäkerhet myndighetens roll 
Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över strålsäkerheten hos 
verksamheter som utför kosmetiska behandlingar med laser och 
IPL. 

Föreskrifter om laseranvändning 
Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar föreskrifter om hur laser och 
IPL får användas och följer utvecklingen på området. 

Läkare ska ansvara för behandlingar nära ögat 
Ögat är kroppens känsligaste del för laser- och IPL-strålning. Därför 
får behandlingar inom ett område på två centimeter runt ögat 
endast utföras under ansvar av legitimerad läkare. 

Tillräcklig kompetens 
Den som utför en behandling med laser eller IPL bör ha goda 
kunskaper om hur utrustningen fungerar och hur huden reagerar 
på strålning. Utföraren ska veta hur eventuella skador kan 
uppkomma. 

Vid en kosmetisk behandling med laser eller intensivt pulserat ljus 
(IPL) behövs tillräckliga kunskaper om huden och vilken effekt 
behandlingen kan ge, inte bara det önskade resultatet, utan även 
om de risker och kontraindikationer som finns. Det finns i dagsläget 
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inga formella utbildningskrav på den som utför behandlingar med 
laser eller IPL. Ingen kosmetisk behandling med laser eller IPL är 
riskfri. Vissa tillverkare hävdar att deras apparater är säkra och inte 
kan orsaka skador, vilket inte stämmer. Alla apparater kan orsaka 
skador. Syftet med behandlingen är att orsaka en kontrollerad skada 
i huden för att manipulera en läkning, men om behandlingen utförs 
på fel sätt kan den orsaka oönskade och bestående skador på både 
hud och ögon. Den som utför behandlingen ska ha kompetens och 
erfarenhet av att hantera utrustningen, men även inneha kunskap 
om det finns läkemedel och sjukdomstillstånd som påverkar 
behandlingen, samt om hur eventuella skador ska hanteras. 

Undvik vissa behandlingar 
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du helt undviker 
följande kosmetiska behandlingar: 

Nära ögon 
Behandlingar nära ögonen, mellan ögonbrynen och under ögonen. 
Strålsäkerhetsmyndigheten ställer särskilda krav och utförande av 
läkare är nödvändigt. Säkerhetsavståndet för behandling är ett 
område på två centimeter runt ögat.  

Mörk hud 
Behandlingar av mörk eller solbränd hud kan inte genomföras då 
både brännskador och pigment-förändringar kan uppstå. 

Pigmentfläckar 
Borttagning av pigment-fläckar med laser eller IPL.  
En pigmentfläck kan vara en hudtumör eller förstadiet till en sådan. 
Rekommendera kunden att konsultera läkare. 

Tatueringar 
Borttagning av tatueringar utan hjälp av en läkare.  

Copyright © Sida  av 29 63



Risken för brännskador är stor. Det finns risk för allergiska reaktioner 
när färgämnen från tatueringen frisätts i kroppen. 

Kontraindikationerna vid  Diod laser-hårborttagning 
• Tidigare hudtumör (melanom, skivepitelcancer och basaliom) 
• Diabetes typ 1 
• Svår diabetes typ 2 
• Graviditet och amning 
• Keloidtendens och hypertrofisk ärrbildning 
• Pågående infektion i behandlingsområdet 
• Melasma / Kloasma 
• Inte nära ögon 
• Inte över tatueringar eller permanent make-up 
• Medicinering med fotosensitiva läkemedel som roaccutan/akne 
• Tidigare reagerat med hyperpigmentering (t.ex vid ärr eller 

brännskada) 
• Solbränna 
• Stora åderbråck 
• Ej direkt över läppar eller bröstvårtor 

Kontraindikationerna vid  IPL 
• Tidigare hudtumör (melanom, skivepitelcancer och basaliom) 

Diabetes typ 1 
• Svår diabetes typ 2 
• Autoimmun sjukdom (konsultera läkare) 
• Graviditet 
• Amning 
• Dysplastiskt nevussyndrom 
• Keloidtendens och hypertrofisk ärrbildning  
• Pågående infektion i behandlingsområdet  
• Melasma/Kloasma 
• Inte över tatueringar eller permanent make-up  
• Medicinering med fotosensitiva läkemedel  
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• Mörk hudtyp  
• PCOS Polycystiskt ovariesyndrom  
• Blåmärken i behandlingsområdet  
• Tidigare reagerat med hyperpigmentering (t.ex vid ärr eller 

brännskada)  
• Solbränna  
• Stora åderbråck  
• Ej direkt över läppar eller bröstvårtor 
• Antibiotika av tetracyklintyp 
• Antidepressiv medicin 
• Blodförtunnande medicin 
• Kortison 
• Akne-preparat med A-vitamin 
• Roaccutan 
• Hjärtmediciner av typen ACE-hämmare 
• Blodtrycksmedicin av vattendrivande typ 
• Hormoner 
• Intag av karotenpreparat 
• Brun-utan-sol 
• Parfym och solkräm etc på behandlingsområdetMesotherapy/ 
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Microneedling 

Fyra olika zoner går att behandla; ansikte, hals, dekolletage och 
händer. Det går även att fokusera på specifika problemområden 
som mörka ringar under ögonen, nasolabialveck, kråksparkar, rynkor 
runt munnen samt för att få lite fylligare läppar. Behandlingen ger 
omedelbar effekt, fina linjer och mindre rynkor fylls ut, huden blir 
återfuktad på djupet och får en jämn och fin yta med lyster. 
Skillnaden mellan traditionell microneedling och bb-glow är att bb 
flow använder ett färgad serum som kan justera hudtonen. Metoden 
sägs kunna motverka mörka ringar under ögonen samt mörka 
ögonlock. Med ett litet nåldjup är det möjligt att även behandla 
denna tunna ansiktshud. 

Mesotherapy med nålar kallas även microneedling. Vid en 
behandling görs små ytliga hål i huden och via dessa kan aktiva 
ämnen tillsättas. Syftet är att vitalisera huden, ge den ökad lyster 
samt behandla fina rynkor och linjer.  

För att motverka hudens åldrandeprocess har undersökningar visat 
att man genom ett nålstick stimulerar huden att starta sin egen 
naturlig läkningsprocess. Denna microskada med av tunna 
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micronålar som bildar transcellulära kanaler, banar väg för den 
cocktail av aktiva ingredienser som avser att behandla ett specifikt 
tillstånd. 

Den manipulerade framställningen av kollagen i dermis grundas på 
att skadan som micronålarna åsamkar, stimulerar 
läkningsprocessen och via den en återuppbyggnad av vävnad som 
även stimulerar kollagenbildningen. 

Nålarna som används är mellan 0,25 - 1 mm långa och får 
användas av utbildade terapeuter, hudterapeuter och 
sjuksköterskor. Längre nålar än så, får bara användas av läkare 
(dermatologer och plastikkirurger). Några från 0,25 mm och kortare, 
kan användas för hemmabruk men då bara i format som en 
mekanisk roller. Microneedling pennan är endast tillgänglig för 
professionellt utbildade. (Se nåldjup, bilden till höger) 

Olika namn - samma sak 
Behandlingen kan kallas för microneedling, skin needling, 
mesotherapy, kollagen induction therapy (CIT) och percutaneus 
collagen induction (PCT).  

Kontraindikationer: 
• Blödarsjuka 
• Blodförtunnande medel 
• Nerver i behandlingsområdet 
• Vårtor i behandlingsområdet 
• Svår dermatit 
• Eksem i behandlingsområdet 
• Sår 
• Psoriasis 
• Blodsjukdomar 
• Svårinställd diabetes 
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• Aktiv Rosacea 
• Acne Vulgaris 
• Herpes Simplex 
• Vårtor 
• Öppna sår 
• Solbränna 
• Epilepsi 
• Hudcancer 
• Gravida 
• Ammande 
• Systemisk skleros 

Vid diabetes bör stor försiktighet iakttas på grund av försämrad 
sårläkning. Kunden måste vänta minst två veckor efter filler- eller 
botoxinjektioner innan en mesotherapy behandling kan utföras. 
Mesotherapy kan göras två dygn innan en injektionsbehandling. Spf 
50 ska användas vid vistelse ute, under några månader efter 
behandlingen. 

Nålfri Mesotherapy 
Fyra olika zoner går att behandla; ansikte, hals, dekolletage och 
händer. Det går även att fokusera på specifika problemområden 
som mörka ringar under ögonen, nasolabialveck, kråksparkar, rynkor 
runt munnen samt för att få lite fylligare läppar. Behandlingen ger 
omedelbar effekt, fina linjer och mindre rynkor fylls ut, huden blir 
återfuktad på djupet och får en jämn och fin yta med lyster. 

Nålfri mesotherapy är en behandling som med hjälp av elektriska 
impulser boostar hudens djupare lager med olika sorters vitaminer 
och andra näringsrika ämnen. verktyget påminner om mesotherapy 
med nålar men har istället en elektrisk impuls som slussar ner 
ämnen i huden. Vid denna behandlingen vi kan förbättra trött och 
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livlös hy, boosta med viktiga vitaminer, peptider och antioxidanter, 
återfukta på djupet, lindra inflammationer, förstärka hudens 
immunförsvar, minska pigmenteringar och starka blodkärl. Det går 
att behandla även ögonområdet. Metod som passar en nål-rädda. 

Behandla: Åldrande hud, fina linjer och rynkor. torr och livlös hud, 
melasma och hyperpimenteringar, fet hud, rosacea, mörka ringar 
och påsar under ögonen samt läppar/läppkontur. 

Kontraindikationer 
• Hudsjukdomar 
• Klienter med metallin-plantat 
• Gravida 
• Ammande 
• Tumörer 
• Tidigare hjärtinfarkt 
• Tidigare stroke 
• Solbränna 

Plasma-pen 

Behandla; ansikte, hals, 
dekolletage och händer. Det går 
även att fokusera på specifika 
problemområden som påsar 
under ögonen, nasolabialveck, 
kråksparkar samt rynkor runt 
munnen. Behandlingen visar 
resultat efter läkning.  
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Lyft utan kirurgi 
Plasmaljus är en icke-invasiv 
behandling som krymper 
överflödig hud, påsar och 
rynkor. Instrumentet vidrör 
aldrig huden utan skapar en 
plasma-blixten som drar 
cellerna närmare varandra. 
Plasma-blixten skjuts från 
spets till hud i en mikro-
millimeterstorlek. En serie 
små bruna fläckar liknande 
en ytlig och liten 
brännskada, placeras 
strategiskt i ett visst 
mönster för att uppnå 
önskat resultat för det 
överflödiga huden. 
Bedövning används. 

(Smärta kan kännas rejält ändå för en del) 

Kontraindikationer 
• Cancer 
• Infektioner, aktiva eller systematiska 
• Hepatit 
• Graviditet 
• Allergi mot vanliga bedövningsmedel 
• Autoimmuna sjukdomar 
• Solbränna 
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LPG-Endermologie 
Förtätad bindväv tillsammans med dålig blodcirkulation är den 
främsta orsaken till celluliter, vilka syns när slaggprodukter ”fastnar” i 
bindväven och ökar trycket från fettväv och bindväv mot hudytan. 
LPG har två motoriserade rullar som genom vacumsug ger en djup 
bindvävsmassage.  Detta ökar cirkulationen och slaggprodukter kan 
lämna kroppen. Resultatet blir en  förbättrad hudstruktur och en 
uppstramning av huden.Det krävs dock upp mot 14-20 
behandlingar för ett gott resultat. Även patienter som upplever 
ödem av något slag, kan bli hjälpta av denna behandling då även 
lymfan aktiveras. Behandlingen rekommenderas före och efter 
fettsugnings-kirurgi. 
  
LPG – Endermologie är även en behandling för att åtgärda 
cirkulationsstörningar av olika slag, exempelvis muskelvärk, ledvärk, 
stelhet, problem med vätskeansamlingar etc. Genom regelbundna 
LPG behandlingar ökas rörligheten och smärtan kan minska. 

Kontraindikationer 
• Cancer 
• Infektion 
• Inflammationer 
• Blodförtunnande medicin 
• Blodsjukdom 
• Graviditet (förutom ben efter 3:e månaden)  

Liten ordlista 
• Erytem = rodnad             
• Makula = fläck                       
• Urtika = kvaddel. 
• Papel = knottra                
• Tumor = knuta                      
• Bulla = blåsa 
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• Vesikel = liten blåsa         
• Pustel = varblåsa                  
• Squama = fjäll 
• Krusta = sårskorpa          
• Exkoriation = rivmärke        
• Ulcus = sår 
• Fissur/ragad = spricka                                                    
• Cicatrix = ärr 
• Nodulus = knuta, knöl 

Hårets anatomi 
Hårets celler är sammanbundna med en aminosyra som heter 
cystan vilket gör att hårstrån inte kan lösas upp i vatten. Ändå är 
håret känsligt mot vatten, vilket kan påverka håret på flera olika sätt,  
bland annat dess elasticitet och  formbarhet.  

Ämnesvis sammansättning av ett hårstrå 
1. Kol (ca 45 %)  
2. Väte (ca 7 %) 
3. Syre (ca 28 %) 
4. Kväve (ca 15 %) 
5. Svavel (ca 5 %) 
6. Aska (< 1 %) 

Lanugohår 
De fina hår som täcker nästan hela kroppen hos foster. 

Vellushår 

De korta, tunna hår som växer på hela kroppen som ser ut 
som ”persikoludd". 
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Terminalhår 
De fullt utvecklat hår som generellt är mycket längre som är 
tjockare och strävare än vellushår. Terminalhår växer under 
armar och på de privata delarna. 

Terminalhår kallas även långhår och är det hår vi människor bär på 
huvudet, och männen även i ansiktet som skägg. Det kan, till 
skillnad från den övriga behåringen bli ganska långt beroende på 
växtcykelns längd. 

Hårets delar 

Hårrot 
Om ett hårstrå rycks ut med roten så tar det längre tid innan det 
växer ut igen. Rycks håret ut regelbundet kan man trötta ut 
hårlöken helt, så att håret kanske aldrig växer ut igen. (Detta sker 
ofta vid överplockning av ögonbryn)  

Follikel  
Den påse som håret vilar i kallas follikel och längst ner finns hårlöken 
där ämnet till håret bildas. Där finns också kapillärerna - små 
blodkärl som tillför håret näring. Mellan hår-follikel och hud finns en 
liten muskel - hårresar-muskeln. 

Hårresarmuskel 
Det är den muskel som reser håret då vi fryser. Detta, för att samla 
mer luft mellan huden och yttre kyla så vi kan hålla värmen bättre. 
Det är även en blödning i denna muskel som sker vid vaxning, som 
kan ge röda prickar eller märken direkt efter behandlingen. Detta 
brukar normalt försvinna/läka inom några dagar. 
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Fjällskikt - cuticula/cuticle 
Det yttersta hårskiktet är fjällskiktet, cuticula. Det är kompakt och 
motståndskraftigt mot yttre påverkan. Fjällskiktet skyddar hårets 
inre delar. 

Barksubstans - cortex 
Barksubstansen, cortex är runda, sammanlänkade celler. Cortex gör 
håret starkt, elastiskt och hållfast. Mellan cellerna finns det 
proteinrika kittet som håller samman håret som ett slags lim. 

Hårets märg - medulla 
Tunt människohår och tunn päls består bara av fjällskikts- och cortex-
celler. Tjockare hårstrå har fler medulla-celler. Tjockt hår – till exempel 
mörkt europeiskt eller asiatiskt hår – har alltid en medulla. 
 

Hårets växtcykler 
I kroppen finns det ungefär fem miljoner hårrötter som tillsammans 
producerar all vår kroppsbehåring. Vilken sorts hårstrå som hårroten 
ska producera avgörs av gener.  

Copyright © Sida  av 40 63



Det finns tre olika sorters hår, Långhår (huvudhår, skägg), Borsthår 
(ögonbryn, ögonfransar, pubeshår) och Ullhår (det fina fjunet på den 
övriga kroppen).  
Våra enda hårlösa kroppsdelar är läpparna, handflatorna och 
fotsulorna. 

Anagen - Tillväxtäxtfasen 
Nya hårceller produceras konstant. Överläppen har en ungefärlig 
intervall på ca 16 veckor, underarmar ca 4 mån samt armar och ben 
ca 15 veckor. 

Katagen - Övergångsfasen 
Celldelningen i hårroten avstannar och rotens nervsystem och 
blodkärl bryts ner. Denna fas varar i cirka 20 dagar. 

Telogen - Vilofasen 
Håret sitter kvar, men växer inte längre. Efter hand lossnar hårstråna. 
Överläpp ca 6 veckor, underarmar ca 3 mån, armar och ben ca 20 
veckor. 

ÖVERSIKT 
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Med ovanstående som utgångspunkt kan du förklara för din kund 
att behåringen kommer att växa ut i kluster och inte allt på en gång. 

Ögat 

ÖGONLOCK OCH ÖGONFRANSAR 
Vi har egentligen två ögonlock per öga, de undre och de övre. 
Ögonlockets muskler spänns då ögat öppnas och 
stängs när man slappnar av dessa muskler. 

Ögonlockens viktigaste uppgift är att skydda ögonen mot smuts, att 
hålla ögonen fuktade och att skapa mörker 
åt ögonen när vi sover. För att skydda ögonen har ögonlocken en 
blinkreflex som utförs regelbundet var 3:e-7:e 
sekund eller när något far i riktning mot ögat. När man blinkar 
skyddas inte bara ögat av ögonlocket, samtidigt 
sprids ett oljigt sekret ut över ögat som fuktar och skyddar ögat. 

Längst ut på de övre ögonlocken sitter ögonfransarna. Hårsäckarna 
hos ögonfransarna har många nervändar och 
är därmed mycket känsliga för beröring vilket också resulterar i 
blinknings-reflexen. Så lite som en luftpust kan 
fångas upp av ögonfransarna och trigga blinkningsreflexen. 

Underarm Överläpp Ben & Överarmar

Anagen fas - tillväxt ca 4 mån ca 4 mån ca 3,5 mån

Katagen fas - övergång ca 3 veckor ca 3 veckor ca 2,5 veckor

Teleogen fas - vila ca 3 mån ca 6 veckor ca 5 mån
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Konjunktiva 
Konjunktiva är ett klart och 
genomskinligt membran som 
sitter ytterst på ögonloben. 
Det är detta membran som 
syftar till att fukta ögat och 
därmed förhindra att ögat 
torkar ut. När man får 
ögoninflammation så är det 
inflammation 
i konjunktiva vilket orsakar 
röda ögon. 

TÅRAR 
Tårmekanismen hos ögonen 

består av tårkörtel och tårkanal. Tårkörteln utsöndrar vanligtvis en 
viss mängd tårar 
som med hjälp av ögonlocken sprids ut över ögat och fuktar det. 
Tårarna innehåller ett mucus, antikroppar samt 
ett bakteriedödande enzym. Överflödiga tårar rinner via tårkanalen 
in i näsan. När tårproduktionen är hög så får man alltså tårar i näsan 
och det är därför man blir “snuvig” av att gråta eller vid andra 
tillfällen när tårproduktionen är hög (tex vid ögonirritation). 

SJUKDOMAR OCH ÅKOMMOR I ÖGATS HJÄLPORGAN 
• Blefarit 
• Vagel 
• Felväxande ögonhår 
• Ögoninflammation (konjunktivit, även kallat bindhinnekatarr) 
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ÖGONINFLAMMATION - BLEFARIT 

Blefarit täpper till körtelgångarna. Alla infektiösa 
ögoninflammationer är mycket smittsamma och en god 
handhygien är viktig för att förhindra 
smittspridning. Upprepad handtvätt, gärna med handsprit, är 
effektivt. 

Smittsamma ögonsjukdom omfattar infektioner orsakade av 
bakterier, virus och svampar. Vissa infektioner kan 
vara allvarliga. 

VARIANTER 
Blefarit indelas i seborroisk och bakteriell där den förstnämnda 
åsyftar ett kroniskt sjukdomstillstånd medan bakteriell ofta 
associeras med tillfällig infektion. 

SEBORROISK BLEFARIT 
Seborroisk, eller kronisk, blefarit förekommer i huvudsak hos äldre 
personer med andra seborroiska åkommor. 
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BAKTERIELL BLEFARIT 
Bakteriell Blefarit är ofta en följd av stafylokocker och präglas av 
gulfärgat sekret längs cilierna. Till högriskgruppen 

hör kvinnor och unga med 
atopiskt eksem. 

Symptom 
Traditionella symptom är 
associerade med varaktig 
irritation i ögonen som 
präglas av en skavande, torr 
eller 

grusig känsla. Ibland upplevs ögonen som rinnande och drabbade 
av klåda. 

Behandling 
Vid kortvariga besvär rekommenderas generell ögonlockshygien 
med varma kompresser och för ändamålet 
lämplig mjukgörande salva. Vid fall av infektion eller långvariga 
besvär kan eventuellt behandling med antibiotika vara aktuell. 

VAGEL 
En vagel (hordeolum) är en akut bakteriell infektion i en talgkörtel i 
ett ögonlock med varbildning som följd. 
Vanligtvis uppkommer de vid ögonlockets kanter. En vagel läker ofta 
ut utan behandling, men ibland används 
antibiotikum i form av ögonsalva.  
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KONJUNKTIVIT 
Konjunktivit (rosa öga) är en vanlig och mycket smittsam 
ögoninfektion som oftast benämns ögoninflammation. Den sprids 
ofta bland barn och kan orsakas av ntingen virus 
eller bakterier. 

ÖGONHERPES 
typ 1 herpes simplex virus orsakar tre typer av ögat herpes (okulär 
herpes). Herpes keratit (vanligast), iridocyklit, 
och stromaceller keratit. Symtom inkluderar inflammation i 
hornhinnan, smärta, svullnad, tårflöde, irritation, 
känsla av skräp i ögat, rodnad, sår, vattniga flytningar, och 
ljuskänslighet. 

SVAMPINFEKTIONER 
Några kontaktlinsvätskor har kopplats till att svampinfektioner kan 
bli resistenta mot behandling. För att åtgärda säkerhetsproblem 
rekommenderade FDA strängare märkning och provtagning för 
linsvätska. 

Behandling 
Behandling för de flesta bakteriella ögoninfektioner är ögondroppar 
med antibiotika eller salvor. Många vanliga 
virala ögoninfektioner klara upp av sig själva, även om allvarliga de 
kan kräva ett antiviralt ögondroppar. 

Hur göra? 
Det bästa sättet att undvika smittsamma ögonsjukdomar är att 
undvika att röra vid ögonen. En professionell utövare 
gör aldrig en behandling vid ovanstående problem. Om minsta lilla 
rodnad, ojämnhet eller rinnande ögon förekommer, ska behandling 
aldrig göras. 
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Naglarnas anatomi  
Att känna till hur behandlingen ska utföras och vilka risker det kan 
medföra både för terapeuten och kunden, är avgörande för ditt 
rykte. Oavsett vilken typ av behandling du erbjuder, ska du känna till 
det som ingår i detta material. Det är så vi höjer statusen på de 
alternativa terapeuter som från början själv snickrat ihop sin 
utbildning inom skönhetsvård.  

Även om du inte utför alla behandlingar som nämns här, är det 
kunskap som ger dig trygghet att veta vad som ingår i en 
yrkeskunnig terapeuts kunskapsbank. 

Manikyr och Nagelbehandling 
I en nagelsalong utförs diverse terapeutiska manikyrbehandlingapr 
och kosmetiska nagelbehandlingar. Det är viktigt att känna till de 
risker och säkerhetsåtgärder som är avgörande för att utföra en be 
handling säkert. Allt som är rött, varigt, svullet, ömt, varmt eller 
blodigt får aldrig behandlas. 

Konstnaglar utförs i olika material som glasfiber, akryl, gelé och poly 
gel. För att arbeta som nagelterapeut professionellt behöver du ha 
en härdplast-utbildning eftersom behandlingen innefattar 
hantering av cyanoakrylatlim och andra produkter som innehåller 
härdplast. 

Kontraindikationer vid en manikyr:  
• Smittsamma sjukdomar t ex svamp, vårtor, skabb  
• Infektioner på händer och naglar  
• Psoriasis (på naglarna)  
• Allergier  
• Diabetes  
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• Frakturer  

Nageln 



På fingrar och tår bildas naglar från nagelroten. Nagelroten ligger i 
ett veck av överhuden. Cellerna i nagelroten delas så att nageln 
växer ca 1 – 2 millimeter i veckan. Tånaglarna växer mycket 
långsammare och kan ta ett helt år att växa ut från rot till tåns 
topp.Det är bara cellerna längst in vid nagelroten (matrix) som lever. 
De celler som skjuts framåt innehåller hornämnet keratin vilket gör 
dem hårda. Naglarna skyddar topparna på fingrarna och tårna. 

Dorsala Nageln  
Det övre, styva skiktet. Där bildar hornämnet en armering i alla 
riktningar och cellerna är tätt sammanfogade. 
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Ventrala nageln  
Det undre skiktet som är mjukt och plastiskt. Det är ordnat i en 
vinkelrät riktning mot växtriktningen och är lösare sammansatta. 

Solum Unguis  
Nagelbädd. Nagelplattan är fäst till denna del och är försedd med 
nervtrådar och blodkärl som har en stor betydelse för nagelns näring 
och tillväxt. 

Eponychium 
Ett tunt lager av hud som skyddar mot bakterieintrång. Ligger vid 
nagelbasen och runt nagelfalsen. Kan även ligga fäst på 
nagelplattan (vid torrhet). 

Lunula 
Halvcirkel som är den främre delen av nagelmodern. Den vitare 
färgen är ljusets spektra i den höga fukthalten. Här har cellernas 
förhornings-process inte färdigutvecklats ännu. Känsligt och mjukt 
område som skall behandlas mycket varsamt. 

Matrix 
Omfattar Radix Unguis och Lunula. Här genomgår cellerna 
förhorningsprocessen. Om nagelmatrixen får en skada kan den 
framtida utväxten av nageln bli deformerad(ev. permanent skada). 

Distala falangen 
Yttersta fingerbenet. 
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Nagelns delar 
• Hyponychium - hudhinna 
• Corpus Unguis - nagelplatta 
• Sulcus Unguis - nagelfals 
• Lunula - halvmåne/lunula 
• Solum Unguis - nagelbädd 
• Radix Unguis - nagelrot 
• Matrix - nagelmoder 
• Vallum Unguis - nagelvall 
• Margo Liber -  fri kant 
• Margo Lateralis - nagelns sidorand 
• Eponychium - nagelbandshinna 
• Margo Ocultis - nagelns osynliga rand 
• Proximal Nail Fold - Nagelband 
• Hyponychium - hud med sugproppar som nageln skjuts fram på 
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Nagelsjukdomar och åkommor 
Onychosis är det sammanfattande namnet för nagelns sjukdomar. 
Onychia är den allmänna termen för nagelsjukdom som orsakas av 
förändringar i matrix. 

Pseudomonas  
Mögel är färgrikt (gulbrunt-blåsvart) torrt och puderliknande och 
ligger på ytan av nageln. Mögel på naglar kan uppstå av instängd 
fukt mellan nagelplattan och konstmaterialet. Mögel är en 
bioprodukt av en bakterie. Åtgärd: Ta bort eventuellt konstmaterialet 
och låt nageln luftas. Mögelfläcken växer bort. 

Paronychia - Behandla ej
Infektioner i nagel och nagelband Infekterad och inflammerad 
vävnad runt naglarna. Nagelbanden svullnar, ”försvinner” och 
bakterier får ”öppen dörr” in i nagelroten. Varbildning är vanligt. 
Orsaken är oförsiktig klippning av nagelband, ständig utsättning av 
starka kemikalier och fukt. Åtgärd: Hänvisa kunden till en läkare. 

Onychocryptosis - ok att behandla 
Nageltrång, Nagelns laterala sidor växer in i nagelfalsen. Orsakas av 
felaktig filande eller vid ständigt tryck på nageln. Det senare handlar 
oftare om tånaglar. Åtgärd: Hänvisa kunden till en läkare och försök 
att fila nagelns paralleller rakt. 

Onycholysis - nagellossning, kan du behandla om det inte föreligger 
svamp* Nagellossning, Nageln släpper från nagelbädden. Kan 
orsakas av bältros, antibiotika, psoriasis, för små tippar eller allergier 
mot starka medel. Åtgärd: Kontrollera att nagellossningen inte beror 
på nagelsvamp. (se *onychomykosis)Håll naglarna korta och undvik 
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allergena medel. Användning av Nail Food. Be kunden söka en 
läkare för ytterligare råd. 

Onychomykosis -  Behandla ej 
Nagelsvamp. Svamp angriper hyponychiet, är ofärgat till mjölkvitt i 
utseende och orsakar skador som får nagelplattan att lossna från 
nagelbädden. Åtgärd: Kunder med svampinfektion på naglar/
händer behandlas ej. Hänvisa till läkare. 

Mykoser — Svampsjukdomar
Mykoser orsakas av mikroskopiska svampar. Vanligen uppstår 
mykoser i hud, hår, naglar eller slemhinnor. Har man fått en 
svampsjukdom är det svårt att bli av med den och den vill gärna 
dyka upp igen då man äntligen blivit av med den. Ibland överförs 
smittan från djur (hund, katt, kalvar, hamster och marsvin). De flesta 
däggdjur har oftast något slags hudsvamp. Många gånger lever 
svampen och värddjuret i fredlig samexistens utan att djuret får 
symptom, men svampen kan ändå smitta. Svampen trivs i varma, 
fuktiga och mörka utrymmen. Svampsporen, som är en vegetabilisk 
parasit, lever på keratin (förhornad död hud) och bildas då sår, 
allergier och infektioner härjar i kroppen. Eftersom immunförsvaret 
då är nedsatt höjs mottagligheten för t ex svampinfektion.  

Svampsporen är mycket duktig på att överleva ”svåra” förhållande. 
Den är därför svår att rengöra från redskap och dylikt. Redskapen 
som har varit i kontakt med svamp ska autoklaveras (varmluftsugn) 
eller kastas. När en nagel har blivit angripen av svamp har den sitt 
fäste mellan nagelbädd och nagelplattan. Nageln blir mjölig, 
missfärgad, (gul, brun, grön) tjock och oregelbunden. Nagellossning 
är vanligt. 

Copyright © Sida  av 52 63



Smittorisk 
Verruca Vulgaris - Vårtor

Vårtor är en virusinfektion i huden. Vanliga 
vårtor på händer och fötter, Verruca 
Vulgaris, orsakas av ett flertal virus, som 
endast smittar mellan människor. Man 
känner till mer än 60 olika vårtvirus. Vårtor 
på händerna är oftast placerade kring 
naglarna och fingrarna och ser ut som 

enstaka till multipla gryniga, hudfärgade, hyperkeratotiska tumörer 
med mörka punkter på ytan. 

Vårtvirus är smittsamt och eftersom hudcellerna där vårtan sitter 
varje dag släpper ifrån sig tusentals virus kan man smittas vid 
beröring av vårtan eller av de avstötta hudcellerna. Man kan därför 
smitta såväl sig själv som andra personer. Blod smittar inte vårtvirus, 
utan endast hudcellerna. Risken för smitta kan minskas genom att 
lägga genomskinligt nagellack på vårtan. Vårtor kan även smitta 
indirekt, t.ex. via golv i simhallarnas duschrum. Åtgärd: Det finns 
ingen behandling som med absolut säkerhet tar bort vårtor. Vårtor 
uppför sig märkligt. Om du har tålamod försvinner de flesta vårtor av 
sig själv inom ½ till 10 år, oftast inom 1-2 år. Detta tror man beror på 
att kroppen bildat antikroppar mot vårtviruset Det finns flera olika 
behandlingsformer (frysa/bränna bort dem eller receptfria medel 
som Verruxin), men ingen metod är absolut bäst. Täck över vårtorna 
med plåster vid en manikyrbehandling. 
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Psoriasis
Hudens cellvandring, som vanligtvis tar 30 
dagar, har här en abnorm snabbhet och 
rusar upp till hudytan på 4 dagar. Cellerna 
hinner inte ”torka” (förhornas) och därför får 
huden ett stearinglänsande och rodnande 
samt fjällande utseende. Ca 2 % av 

Skandinaviens befolkning har denna inte smittsamma hudåkomma.  

Psoriasis kan även visa sig på naglarna som små utstansade gropar. 
Orsaken är okänd, men man vet att ärftlighet, stress, solfattigdom 
och infektioner har en stor och negativ inverkan. Många som har 
psoriasis på naglarna vill ha fina naglar. Trots detta är det en risk att 
tillståndet kan förvärras vid nagelbehandlingar. Detta bör du 
upplysa kunden om och hon får på egen risk genomgå 
behandlingen.  

Neavus - Födelsemärken
Godartade benigna (ej cancerogena) 
tumörer. Godartade pigmenterade 
födelsemärken. Neavicellerna är 
melanocyter som inte funnit en 
samlevnadsbalans med hud- och 
hårcellerna. 
Åtgärd: Neavit ska tas bort av en hudläkare 

om: 

• Pigmenten förändras 
• Storleken förändras 
• Födelsemärket börjar klia 
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• Födelsemärket börjar blöda 

Beaús Lines 

Tvärgående band i nageln där den ser 
skadad eller annorlunda ut. Tyder på 
tillfällig skada vid nagelbildning, t ex akut 
eksem eller trauma. Om alla naglar är 
drabbade (bilden) har allmänsjukdom 
förelegat, ofta av svårare art. När nageln 

växer, flyttas fårorna i distal (från kroppen) riktning . Hjärtfel, 
alkoholism, infektioner, graviditet eller chock är ex på tillstånd som 
orsakar Beau´s lines. Åtgärd: Manikyr som vanligt, men med en 
lättare polering. Ridgefiller (utjämnande underlack) är att 
rekommendera. 

Längsgående fåror
Nagelbäddens spår har förstorats och 
nagelplattan följer med de formerna. 
Detta beror på en skada i det 
nagelbildande området. Kan även vara 
ärftligt eller framträda vid ålderdom. Här 
är det viktigt att veta att man inte skall 
försöka fila en jämn yta, man kan skada 
ordentligt eftersom de fina blodkärlen 
ligger i dessa upphöjda spår. 

Åtgärd: Manikyr som vanligt, men med en lättare polering. 
Ridgefiller (utjämnande underlack) är att rekommendera. 
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Blue nails
Blåaktiga naglar (nagelbädden) som kan 
orsakas av hjärt- eller cirkulationsbesvär. 
Åtgärd: Manikyr utan massage. Hänvisa 
kunden till en läkare. 
 

 

Bruised nails
Blåmärken, mörka fläckar orsakade av 
mekanisk skada och ett ”blåmärke” (levrat 
blod) uppstår under nagelplattan på bädden. 
Åtgärd: Manikyr kan ges med lättare polering 
vid skadad nagel. Vid större skador hänvisar 

man kunden till en läkare. 

Splinter Heamorrhages
Små mörka sträck av levrat blod under 
nagelplattan. Orsakade av mekanisk 
skada eller kan eventuellt tyda på 
leverskada. Det är även vanligt på kunder 
som har fått konstnaglar och inte är van 
att hantera långa naglar. De slår ofta emot 
och får små bristningar i nagelbädden. 
Åtgärd: Manikyr som vanligt. 
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Habit tic
Hack i nagelns fria kant orsakad av ovanan 
att pilla med en annan nagel eller dylikt. 
Tummen är oftast utsatt. 
Åtgärd: Upprepad manikyr och hålla 
naglarna korta. 

Hang nails
Ett tillstånd där nagelbanden växer runt 
nageln. Orsaken är torrhet, oförsiktig 
klippning av nagelband eller nagelbitning. 
Kan leda till infektioner. Åtgärd: Klipp 
försiktigt bort det grövsta och smörj in 
med olja för att mjuka upp. Upprepad 
manikyr för att få bukt på nagelbanden. 

Vid infektion använd antiseptisk tvätt eller sprit. Hänvisa till läkare 
vid större infektioner. 

Koilonychia
Skednagel; Strimmig, deformerad, vit 
och skedliknande nagelplatta. Orsakas 
av ålder, eksem, tumör, järnbrist eller 
infektioner. 
Åtgärd: Försiktig manikyr då nageln är 
skör. Ingen polering. 

Leuchonychia
Vita fläckar på nagelplattan kan 
orsakas av slag på matrix eller nagel. 
Även bortslitning/mekanisk plockning 
av konstmaterial kan orsaka detta 
fenomen. Detta stör tillväxten och fina 
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hålrum bildas i horncellerna. Ljusets reflex i hålrummen ger den vita 
färgen. 
Åtgärd: Fläckarna växer bort och manikyr kan ges utan problem. 

Onychophagy
Nagelbitning, deformerar nagelplatta 
och omkringliggande vävnader. 
Inbjuder till infektioner som kan leda 
till permanenta deformationer. Åtgärd: 
Upprepad manikyr. Konstnaglar som 
skydd och för att få ut en längd kan 
också vara ett sätt att sluta bita på 

naglarna. Flitigt användande av nagelolja, som även är antiseptisk, 
är en bra rekommendation. 

Onychorrhexis 
Sprickor i nageln; Parallellt löpande sprickor från 
nagelns fria kant mot nagelns bas. Orsakas av 
skador på matrix som ger ett hålrum där celler 
fattas och det i sin tur visar sig som en spricka i 
nageln. Orsakas även av starka kemikalier som 
torkar ut nageln samt felaktigt filande. Åtgärd: 

Manikyr, men var försiktig med filningen. Eventuellt en förstärkning 
av den nageln som har spruckit. Regelbunden användning av olja 
för att förhindra fler sprickor. 
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Petrygium
Överdriven växt av nagelband; Nagelband 
som är överdriven och fäster sig på 
nagelplattan. Kan vara ärftligt. Torrhet och 
brist på nagelvård är de vanligare orsakerna 
till detta tillstånd. 
Åtgärd: Regelbunden manikyr och flitig 
användning av nagelolja. 

Onychatrophia
Försvinnande nagel Atrofi =  Förtvining då 
nageln lossnar och minskar från 
nagelbädden. Beror på skada eller sjukdom. 
Åtgärd: Manikyr kan ges med försiktighet, 
dock utan vattenbad. Undvik starka medel 
och hänvisa till läkare. 
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Onychauxis
Vildväxande nagel Hypertrofi: Förstoring av en 
vävnad genom att de enskilda cellernas 
storlek ökar. Förtjockad nagel p g a ärftlighet, 
ålder eller sjukdom. Åtgärd: Vid infektion 
hänvisa kunden till en läkare. Annars kan en 
försiktig manikyr ges. 

Eggshell nail
Äggskals-naglar; tunna, krökta naglar. Väldigt 
tunn nagelplatta som vill böja sig runt 
fingertoppen. Orsakas av dålig kost, invärtes 
sjukdomar eller en del mediciner. 
Åtgärd: Manikyr med lättare polering. Undvik 
tryck på nageln. 

Ansiktsmusklerna fäster delvis fast i huden och hjälper till att bilda 
mimiska ansiktsuttryck. 

Runt ögonen: pannmuskeln (musculus frontalis) som höjer 
ögonbrynen och rynkorna i ögonbrynen och ögatets ringmuskel 
(musculus orbicularis oculi) som stänger ögonen och skapar "rynkor" 
utanför varje öga. Ögonlocken har också en lyftmuskel (musculus 
levator palpebrae superioris). 

Runt näsan: en liten muskel (musculus nasalis) som består av två 
delar. Den ena delen pressar näsborrarna medan den andra 
expanderar dem. 
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Runt munnen: ringmuskeln i munnen (musculus orbicularis oris) 
bildas av många muskler; översidan bildas av muskelfibrer från 
hakan och käftområdet, medan undersidan kommer från fibrer upp 
mot båda kinderna.  
 

Rakt från varje munvinkel fäster kindmusklerna (musculus 
buccinator). 

Andra ansiktsmuskler inkluderar de stora tuggmusklerna 
(muskelmasseter och muskulär temporalis). De är inte hudmuskler, 
utan fäster direkt på skallbenet och käkbenet. 

Ansiktsskelettet består av flera vävda ben. De två största är pannan 
(oss frontal) och överkäken (maxilla). I fosterstadiet bildas pannans 
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ben som två separata ben som gradvis växer samman och utvecklar 
pannorna. 

Övre käkbenet bildar taket i munhålan, gommen (palatum durum). 
Underkäken (mandibula) är hästskoformad och är fäst vid de 
temporala benen (ossa temporalia) genom modifierade 
gångjärnsleder. 

Kindbenen (ossa zygomatica), som odlas tillsammans med flera 
andra ben, utgör den yttre delen av överkäken och ögonväggen. 
Ögonhålan (orbita) bildas av tårbenen (ossa lacrimalia) mot näsan 
såväl som övre käkbenet. 

Näsryggen består av de två näsbenen (ossa nasalia), som fäster på 
toppen av pannbenet, vilket bildar den övre kanten på ögongloben. 

Slutligen måste den lilla tungan (os hyoideum) nämnas i vinkeln 
mellan hakan och halsen. Det stöder tungan och är fästet för 
muskulaturen under hakan och framsidan av nacken. 

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.  
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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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