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Plan för utbildning till Nagelterapeut inom ramen för  
Svenska Estetikers Yrkesförbund  
 
SEYF har till främsta ändamål att arbeta för god skicklighet inom de estetiska yrkena samt att i övrigt 

företräda medlemmarnas intressen. Nagelskolor som söker medlemskap i SEYF skall tillhandahålla en 

utbildning som ger en blivande nagelterapeut en gedigen och kvalitativ utbildning. Eleverna skall få 

en utbildning som gör henne (eller honom) till en duktig terapeut med goda förutsättningar att lyckas 

i sitt nya yrke. Detta gäller så väl själva hantverksdelen av yrket så väl som de rent yrkeshygieniska, 

ergonomiska och kommersiella delarna av yrket.  

 

Produktimport Om företaget importerar egna produkter måste du själv ta reda på och nå upp till de 
krav som ställs på importörer. De kraven finner du hos läkemedelsverket, arbetsmiljöverket, 
kemikalieinspektionen, REPA och kommunen. 
 
Planen avser att fastsälla vad som minst skall ingå i en utbildning till Nagelterapeut inom ramen för 
Svenska Estetikers Yrkesförbund.  
 
Introduktion  
En presentation av läraren, skolan och kursen. Kursens mål, syfte och innehåll presenteras för 
eleverna.  
 
Hygien  
Personlig hygien  

Salongshygien – tekniker för rengöring av verktyg och ytor, städrutiner, smittvägar och smittyper  

Sjukdomslära  
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Produktkunskap  
 

• Kemi – materialspecifik information om uppbyggnad och egenskaper hos materialet  

• Användningsområden  

• Förvaring  

• Avfall – märkning, sortering, risker  

• Ventilation- gas, damm, partiklar, risker & skydd  

• Allergirisker skyddsåtgärder  

• MSDS / Produktdatablad  

 
Materialet skall innehålla relevanta delar av informationen enligt AFS 2005:18 Härdplaster och kunna 
jämställas med en så kallad härdplastutbildning. Ovanstående punkter skall vara i överensstämmelse 
med svensk lagstiftning och allmänt vedertaget fackspråk gällande härdplaster skall användas.  
 
Rekommenderat material att läsa igenom och förstå för att innehållet i 
utbildningsmaterialet skall nå upp till de krav som SEYF och berörda myndigheter  
ställer är bland annat:  
 

• Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m - 
Socialstyrelsen  

• Nagelterapeuter 2008 2008:5 - Arbetsmiljöverket  

• Akrylatplasters komponenter är farliga. - Arbetsmiljöverket  

• Härdplaster - arbeta på rätt sätt. Prevent (ISBN-nummer 978-91-7365-007-6)  

• Nail Structure & Product Chemistry – Doug Shoon  
• Nagelterapeut – en yrkesguide av Maria Sundberg (kan besälls via SEYF.) 

 
Manikyr  
Manikyrtekniker  

Filteknik  

Massageteknik  

Lackning  

Specialbehandlingar  
 
Etik  
Ansvar, skyldigheter  

Salongspolicy  

Kundvård  

Förtroendehantering  
 
Ekonomi  
Grundläggande regler för eget företagande och bokföring  

Grundläggande marknadsföring  

Grundläggande försäljningsteknik  

Förmedling av kontakt till Skatteverket, Nutek och andra relevanta instanser  
 
Ergonomi  
Arbetsställning  

Arbetsplats  

Rörelseövningar (stretch)  

Förebyggande åtgärder  
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Tekniker  
Utbildningen kan avse en teknik i taget eller flera efter varandra. Varje teknik skall ha separat 
genomgång av punkterna ovan under rubriken Produktkunskap. För varje teknik behöver inte övriga 
rubriker repeteras. Varje teknik skall bestå av teori och lärarledd praktik samt egen praktik.  

Varje teknik skall avslutas med teoretiskt och praktiskt prov. Om eleven redan har en grundläggande 
utbildning och utbildning inom en teknik behöver inte nästföljande teknik ha lika många timmar som 
den första tekniken eleven lär sig.  

 
Examination  
Teoretiskt slutprov skall innehålla delar från alla ovanstående rubriker och visa att eleven är rustad att 
på ett korrekt sätt utföra sitt arbete och har förstått hur arbetet skall utföras i enlighet med 
utbildningen och svensk lag. Det teoretiska slutprovet skall visa att eleven har tillgodosett sig 
informationen och med egna ord kan formulera svar och dra slutsatser.  
Teoretiskt slutprov skall sträva efter att använda vedertaget fackspråk avseende arbete med 
härdplaster, ergonomi, ekonomi, hygien och anatomi. 
  

• Praktiskt slutprov skall avse att kontrollera att eleven kan omsätta sin teoretiska kunskap till 
praktisk kunskap och utföra sitt arbete på ett korrekt sätt enligt utbildningens kriterier.  

• Godkänd utbildning skall ge eleven diplom.  
• Vid ej godkänt slutprov skall eleven ges tillfälle att göra om slutprovet.  

 
Antal timmar:  
Den första delen som besår av Introduktion, Ergonomi, Ekonomi, Etik, Manikyr, Fysiologi, Anatomi, 
Hygien, Kemikaliekunskap och skyddsåtgärder skall vara minst 45 timmar.  
Kemi – materialspecifik information om uppbyggnad och egenskaper hos materialet. 
Appliceringsmetoder, penselvård, tippar, mall, skulptering, återbesök, problemlösning med mera samt 
lärarledd parktik minst 90 timmar. Detta gäller en teknik, oavsett vilken teknik som utbildningen 
inriktar sig på.  
 
Observera att all denna tid skall vara lärarledd och skall ske på skolan.  
 
Om kursen läggs upp på helger, kvällar eller heldagar och om den sker intensivt eller under en längre 
period spelar ingen roll, bara timantalet stämmer. 
  
Ytterligare en teknik (valfri) som påbyggnad efter grundläggande utbildning till nagelterapeut 
enligt ovan krav:  
 

• Kemi – materialspecifik information om uppbyggnad och egenskaper hos materialet (även 
avfall och risker med mera).  

• Appliceringsmetoder och problemlösning samt praktik på skola skall vara minst 40. Vid en 
påbyggnadsutbildning kan praktik ske på skola eller i egen regi.  

 
 
Lokalkrav: 
Lokalen skall leva upp till hygienlokal enligt kommunens hälsa och miljöavdelning och att det är krav 
på godkända punktutsug till varje utbildningsplats. Foton som styrker att det finns utsug, tillräckliga 
utrymmen för hygienrutiner samt tillräckligt med utrymme för elever skall bifogas ansökan. 
Även ögonskölj och brandsläckare skall finnas. Skyddsutrustning som arbetskläder, glasögon och 
handskar skall användas under hela utbildningen.  
  
 


