




Hudterapeut, 
ett framtidsyrke

Elisabethskolan grundades 1931 och är Sveriges första och äldsta hudvårdsskola.  
Skönhetsbranschen bara växer och det finns en ständigt ökande efterfrågan på  
auktoriserade hudterapeuter. Vi examinerar cirka 80 hudterapeuter per år till en  
strålande arbetsmarknad. 

Med examen från Elisabethskolan kan du arbeta på salong, SPA, på kryssningsfartyg, 
klinik, varuhusdisk eller apotek, som entreprenör och starta egen salong eller som 
säljare eller utbildare hos en agentur. Du kan även ta en internationell CIDESCO-
examen vilket öppnar dörrarna för dig utomlands.

Jag brukar ge rådet till våra elever att de ska vara lite egoistiska under året hos oss. 
Att sätta skolan först - utbildningen är intensiv och kräver att du satsar tid och  
engagemang. I gengäld får du gedigen yrkesutbildning, vänner för livet och  
möjligheten till ett inspirerande arbete som får människor att må bra.
 
Vill du också bli hudterapeut?  

Hör av dig till oss och boka tid för ett besök! Det är ett bra sätt för dig att få en 
känsla för vad skolan erbjuder, känna på stämningen och träffa mig, våra lärare 
och elever. Antagningen baseras främst på personlig intervju/möte.

Varmt välkommen!             

Rosita Hård
Rektor    



Elisabethskolan följer en internationell CIDESCO-godkänd läroplan och
är sedan 1989 en internationellt godkänd hudterapeutskola. Skolans mål
och ambition är att hålla utbildningen på högsta nivå för att motsvara
branschens förväntningar och krav. Hos oss får du lära dig det mesta
inom hud- och skönhetsvård så att du känner dig trygg i din nya yrkesroll
efter avslutad examen.

Du kan välja mellan att utbilda dig på heltid i ett år eller på deltid i två år. 
Heltid – Studietiden är på två terminer under ett år. 
Deltid – Studietiden är på fyra terminer under två år  
Båda innebär 1620 skolförlagda undervisningstimmar (45 veckor) faktisk 
utbildningslängd och 2000 timmar undervisningstid. 

Vi har löpande antagning och fyra kursstarter/år: januari, april, augusti 
och oktober. När du kommer ut på arbetsmarknaden är du färdig hud-/
spaterapeut. Efter ett år är du dessutom diplomerad i varumärkena  
ELEMIS och Elizabeth Arden PRO, som är några av branschens största 
och mest välkända.

All kurslitteratur är på svenska och teorilektioner varvas med praktiska 
övningar från dag 1.  Samtliga ämnen avslutas med ett teoretiskt och/eller  
ett praktiskt prov. Efter tre månader ingår praktik på skolans salong 
och butik vilket ger en realistisk bild av arbetet på en hudvårdssalong.  

Vi samarbetar med en rad leverantörer inom hudvård, apparatur, laser 
och tandblekning - under läsåret ingår studiebesök där du kan knyta  
kontakter med branschen redan som elev.

Utbildningen

”Våra elever har ett bra rykte 
och många får jobb redan under 

utbildningen.”





En dag på Elisabethskolan 
i Stockholm
Det plingar hemtrevligt i dörren när jag kliver över tröskeln till Elisabethskolans 
shop/reception i centrala Stockholm. Några värmeljus sprider lugn. I hyllorna trängs 
produkter från de välkända SPA- och hudvårdsmärkena och stämningen är vänlig 
och avslappnad. 

Den här dagen är det Mikaela och hennes klasskamrater som sköter salongen, tar 
emot bokningar och gör behandlingar. De har tre månader kvar till examen och är 
numera rutinerade på alla sysslor på en hudvårdssalong.

Att praktisera i salongen är det absolut bästa med utbildningen, berättar Mikaela 
som dock erkänner att hon var nervös inför första behandlingen på kund. Fram till 
praktiken hade vi endast gjort behandlingar på varandra. Vi märkte dock snabbt att 
vi lärt oss jättemycket på lektionerna – man kan mer än man tror!

Populär salong  
Salongen har kapacitet att ta emot 40 bokningar/dag och det är inga problem att 
fylla schemat – väntelistan är lång. Eleverna sköter allt, under överinseende av en 
handledare. De får lära sig kassasystem och försäljningsteknik - under året deltar de i 
receptionens säljtävling, vilket är ett uppskattat inslag. På behandlingsmenyn står allt 
från manikyr och epilering till helkroppsmassage och varje elev får under året många 
tillfällen att praktisera på varje behandling. På Elisabethskolan sker behandlingarna i 
hytter så att kunderna får känna sig lite privata och eleverna får känna på hur det är 
att arbeta som på en riktig salong. 



”Det här har varit 
mitt roligaste 
utbildningsår 

någonsin!”

”Jag har fått massor av 
underbara nya vänner 
på köpet. Jag känner 

att jag har hittat hem!”



Vi har fått en fantastisk sammanhållning i klassen. För att hinna göra i ordning 
inför nästa kund och sköta receptionen/shopen krävs att vi alla arbetar i team,  
berättar Mikaela. Vi kommer varandra väldigt nära och en av många bra saker 
med utbildningen är att jag har fått massor av underbara nya vänner på köpet.  
Jag har hittat hem!

Skolan ligger i hjärtat av Södermalm mellan Mariatorget och Götgatan. De  
nyrenoverade lokalerna rymmer praktiksalar, teorisalar, salongsdel, makeuprum, 
lärarum och kök/lunchrum. Det är fart och fläkt från morgon till kväll och många 
stannar kvar för att efter lektionstid öva behandlingar på varandra eller på släkt 
och vänner.

”Var du än arbetar träffar du en gammal  
elev från Elisabethskolan.”

Samtidigt som Mikaela och hennes klasskamrater sköter salongen pågår en  
CIDESCO-examinering för avgångseleverna medan en tredje klass har teorilektion 
i anatomi. Resten av eleverna är på moderbolaget Dermaromes utbildningscenter 
för praktisk utbildning i Elizabeth Arden PRO produktkännedom.
 
Tiden här har gått så fort. Det här har varit mitt roligaste utbildningsår någonsin, 
berättar Mikaela Tersaeus.



Rosita Hård är Elisabethskolans rektor. 

Vi lägger upp utbildningen så att ämnena knyter an till varandra. När eleverna 
läser anatomi är det till exempel naturligt att följa upp med en massagekurs så 
att eleverna kan använda sina nya kunskaper och lättare förstå sammanhangen, 
berättar hon. Dagarna är omväxlande och det finns alltid något att förbereda.

Fantastiskt nätverk
Rosita rekommenderar alla som är intresserade av yrket att komma och hälsa 
på. Många säger att miljön och stämningen är väldigt mysig här och jag kan bara 
hålla med. Samtliga lärare är fast anställda. Många tidigare elever håller kvar vid 
kontakten och tittar in när de har vägarna förbi. Var du än arbetar träffar du en 
gammal elev från Elisabethskolan, avslutar Rosita. Skolan ger ett brett nätverk 
och våra elever har ett gott rykte.



TEORI

Anatomi och fysiologi 
Kroppens uppbyggnad och funktion. Nagelns 
anatomi, förändringar och sjukdomar.

Dermatologi
Läran om huden, hår, naglar, hudförändringar 
och hudsjukdomar.

Hygien och mikrobiologi

Produktkännedom
bareMinerals, ELEMIS, PRIORI, the Ordinary 
.

Näringslära 
Vitaminer och mineraler samt kroppens behov 
av olika näringsämnen.

Kosmetisk kemi
Grundläggande kunskap om kemi, relevant för 
hudterapeuter, kunskap om  ingredienser mm.

PRAKTIK

Hudvårdsteknik
Ansiktsbehandlingar, manikyr, pedikyr, frans- 
och brynfärgning, formning, färglära, makeup. 

Massage 
Helkroppsmassage, ansiktsmassage,  
vävnadsdränage. 

Kroppsbehandlingar/SPA
Handduksdrapering, kroppspeeling (applika-
tion & teknik), kroppsinpackning, (utrensande, 
avslappnande, uppstramande, m.m). Hot 
Stone-massage samt andra  massagetekniker. 
SPA-pedikyr och SPA-manikyr. 

Hårborttagning 
Epilering och permanent hårborttagning med 
Diatermi och Blend. Temporär hårborttagning 
med varmt och kallt vax, på klassiskt vis med 
spatel och rollervax.

Första hjälpen

Fysik 
Uppbyggnaden av kosmetisk apparatur mm.

Försäljningsteknik
Lär dig identifiera köpbeteende och köpbehov, 
hjälpa kunden med hemmabehandlingar mm.

Ekonomi
Grundläggande kunskap för att kunna driva 
egen hudvårdssalong mm. 
 
SPA-teori
Historik, produkter, behandlingar mm.

Salongsinformation och etik 
Grunderna i service, bemötandet av kunden, 
bokning, kassa mm.

Apparaturlära ansikte 
Vapozon, frimator, desincrustation, jontofores, 
högfrekvens samt lifting (ansiktsfaradisk) mm.

Apparaturlära kropp 
Faradisk (muskelstimulering), galvanisk  
(cellulitbehandling), G5 (maskinell massage), 
värmelampa (rött ljus), tryckterapi (främjar 
och revitaliserar vävnadens elasticitet).

Microneedling
Stimulerar hudens naturliga kollagen och bi-
drar till att återställa hudens täthet, jämnar ut 
rynkor och fina linjer och bristningar, minskar 
synligheten av ärr och pigmenteringar och gör 
tunn hud tjockare. 

Salongspraktik 
Mötet med kunden, bokning av behandlingar, 
beställningar, inventering, vård av salong samt 
salongsutrustning mm.

Insiktsämnen och föreläsningar 
Plastikkirurgi, tandblekning, fransförlängning, 
nagelförlängning, fillers.

PÅ SCHEMAT



Examen
Examen består av teoretiska prov, baserade på undervisningen och salongs-
praktiken du haft under året samt praktiska prov. Efter avslutad, godkänd  
examen får du förutom skolans diplom ett betyg i varje ämne. 

Efter godkänd examen kan du välja att gå upp i en internationell CIDESCO- 
examen, vilket är världens mest prestigefulla diplom inom hud- och sköhets-
vård och ger dig valfrihet att även arbeta utomlands. CIDESCO-examineringen 
görs på läsårets tre sista dagar och varvar teoretiska och praktiska prov. Examen  
utförs under överinseende av examinatorer från SHR och CIDESCO.
 
Elisabethskolan är godkänd av Utbildningsdepartementet, YH-myndigheten,   
CIDESCO och SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation). Elisabethskolan 
är momsbefriad och EU-godkänd.

Läs gärna mer om Elisabethskolan och relaterad information på 
www.elisabethskolan.se
www.shr.se
www.cidesco.com
www.dermarome.se



Drömmen blev sann
Efter att Unni Hyttfors tog examen från Elisabethskolan 2003 fick hon jobb som 
innesäljare på Dermarome, agentur för de varumärken skolan arbetar med. Åren 
där gav henne värdefull insyn i branschen och så småningom kände hon att det 
var dags att förverkliga sin dröm – att starta egen salong. Drömmen sammanföll 
med galleriaplanerna i det gamla industriområdet Sickla i Nacka, Stockholm. Ett 
område med många köpstarka invånare men få stora salonger.

Från början kändes projektet skrämmande stort men Unni fick mycket hjälp och 
stöd av både fastighetsägaren, Dermarome och inte minst sin make. 2005 öppnade 
salongen Unni i Sickla Galleria – en milstolpe för Unni Hyttfors.

De två första åren var enormt tuffa. Hösten 2007 vände det äntligen och nu är 
verksamheten inte bara lönsam utan riktigt framgångsrik. 2009 öppnade så Unni 
ytterligare en salong i Sollentuna Centrum och 2012 i Stockholms nya citygalleria, 
Mood. Företaget har nu 16 heltidsanställda hudterapeuter och en omsättning på
ca 13 miljoner kronor.

I november 2012 belönades Unni med titeln Årets Hudvårdssalong 2012  
av tidningen Kosmetik Guld.



Våga satsa!
När jag berättade om mina planer fick jag hela tiden höra att en dyr lokal och fast 
anställd personal är fel eftersom det innebär höga fasta kostnader, berättar Unni.

Min man däremot uppmuntrade mig och uppmanade mig att satsa stort – eller inte 
alls. Ska jag ge några tips till en blivande hudterapeut så är det just att satsa stort 
och att våga ta risker. Om fler gör det kommer fler att lyckas.
 

”Satsa stort och våga ta risker. Om fler 
gör det kommer fler att lyckas.”



Märken vi arbetar med

Elizabeth Arden PRO
Time to go PRO – riktiga resultat för de som arbetar professionellt
Revolutionerande hudvårdstekniker gör att Elizabeth Arden PRO sätter en helt ny nivå 
för vilka resultat man kan förvänta sig av professionell hudvård. Hudvårdsserien vilar på 
unika patenterade ingredienser och banbrytande kliniska studier. Elizabeth Arden PRO 
Professional Treatments är högeffektiva behandlingar som tillsammans med hemma-
produkter triggar igång hudvårdsrutinen. Syftet är att påskynda och maximera effekten 
så att resultaten märks ännu snabbare.

ELEMIS
ELEMIS framgångsrika kombination av naturligt aktiva ingredienser och den  
senaste tekniken har gjort det möjligt att få ut några av de mest inflytelserika och  
resultatinriktade produkterna som finns på marknaden idag.  ELEMIS har genom åren 
fått ett flertal priser för sina unika SPA-behandlingar. En ELEMIS-behandling är en 
helhetsupplevelse att minnas.

För att kunna garantera kvalitet och effektivitet kontrollerar ELEMIS hela produkt-
processen, från fält till ansikte, med oberoende kliniska studier. En ELEMIS behandling 
är en oförglömlig helhetsupplevelse.

bareMinerals - världens främsta mineralmakeup
bareMinerals är världens ledande varumärke inom mineralmakeup. För 40 år sedan 
presenterade bareMinerals en revolutionerande foundation i pulverformat som endast 
innehöll rena mineraler, det blev startskottet för mineralmakeuprevolutionen. Idag 
består bareMinerals av ett brett innovativt makeup- och hudvårdssortiment där grund-
filosofin kvarstår; att erbjuda innovativa produkter baserade på rena, hudälskande och 
närande mineraler. bareMinerals mångfaldigt prisbelönta foundations består av naturliga 
mineraler.

The Ordinary
the Ordinary är ett varumärke från kanadensiska DECIEM. Du har säkert hört talas 
om det ovanliga varumärket som använder sig av beprövade och pålitliga teknologier 
och säljer dem på marknaden till mycket rimliga priser? Det finns sju kategorier: Direct 
Acids, Hydrators & Oils, More Molecules, Antioxidant, Retinoids, Foundations Vitamin 
C och Colors. 

Alla produkter är fria från parabener, sulfater, mineraloljor, methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, animaliska oljor, benzalkonium chloride, koltjärfärger, formalde-
hyd, kvicksilver och oxybenzon. De ä rinte testade på djur. 





Elisabethskolan i Sverige AB
St Paulsgatan 25, 118 48 Stockholm
Tel: 08 442 72 40 Fax: 08 615 03 60

info@elisabethskolan.se • www.elisabethskolan.se 
facebook.com/elisabethskolan    


