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Satser
på hud
og velvære
Monica Håland drømmer
om å kunne jobbe som
kosmetisk dermatologisk
sykepleier på heltid.
LIVSSTIL: Håland representerer
en relativt ny yrkesgruppe. Etter
flere år som sykepleier, tok hun
videreutdanning i kosmetisk-dermatologiske hudbehandlinger ved
Senzie-akademiet tilknyttet Høgskolen i Sørøst-Norge.
Studiet går over to semestre
og kvalifiserer til 30 studiepoeng. For å bli tatt opp, må man
være autorisert sykepleier. Det
betyr at Bryne-kvinnen er spesialsykepleier på lik linje med
eksempelvis helsesøstre og jordmødre.
Nysgjerrighet og uvitenhet
Den erfarne sykepleieren, som nå

har drevet sin egen hudpleieklinikk
i snart to år, opplever at mange er
opptatt av hennes arbeidsfelt – men
møter også fordommer.
– Mange er veldig nysgjerrige og
vil vite mer, og så er det jo alltid
noen som har fordommer. Veldig
ofte skyldes det uvitenhet, mener
Håland, som ønsker å bidra til profesjonalisering av en bransje som
sliter med et litt dårlig rykte.
– Det er ikke bare store lepper og
mimikkløse ansikter som gjelder.
Jeg har fokus på estetiske, naturlige resultater. Man skal ikke se
behandlet ut, bare føle seg mer
opplagt og fresh, understreker
hun.

Snart nye lokaler
Bryne medisinske hudpleie tilbyr
medisinsk-kosmetiske hudbehandlinger for alle aldre, både menn og
kvinner - den eneste i distriktet
som har denne tjenesten. I første
driftsår, fra september 2016 og ut
året, omsatte bedriften for drøyt
100.000 kroner, men Håland er
optimistisk med tanke på framtiden. Da hun startet, var det i
lokaler i Jernbanegata, men senere
flyttet hun til lokaler i kjøpesenteret M44. Fra august vil Håland
holde til midt i Storgata, sammen
med Neglespesialisten, for å bli
enda mer synlig.
– Jeg gleder meg til å flytte inn dit.

Å være gründer er ensbetydende med hardt arbeid. Det er
sjelden noe kommer gratis og er
lettvint. Håland har imidlertid
innstilt seg på at det tar en viss
tid å bygge opp egen virksomhet.
Ved siden av å være sin egen sjef,
jobber hun som flyvertinne i SAS
og som lærer på Bore ungdomsskule.
– Jeg trives godt alle steder, men
drømmen på sikt er å drive med
dette på heltid, smiler hun
Gløder for bedre hudhelse
Selv om Håland tilbyr botox og
filling-behandlinger, er det ikke
det som står i fokus.

– Botox har på mange måter blitt
et stigmatiserende begrep. Det
skal være litt hysj-hysj, at man ikke
skal si til noen at man har gjort en
slik behandling. Denne bransjen
handler om mer enn det, understreker hun.
– Det er en generell oppfatning
blant folk at hudpleie er luksus.
Faktum er at Norge ligger i verdenstoppen for dødelig hudkreft.
Så lenge man er utsatt for stråling,
er det viktig å tenke beskyttelse og
pleie av huden så tidlig som mulig.
Det fører til bedre hudhelse, og det
er det jeg virkelig gløder for. Vi
kan bytte ut det meste her i livet,
unntatt huden. Den er det største
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