Kosmetisk sygeplejerske og kosmetisk læge
Møhring Ellipse A/S tilbyder uddannelse til kosmetisk sygeplejerske og kosmetisk
læge i samarbejde med dermatolog Flemming Andersen og sygeplejerske Else Marie
Lissau Privathospitalet Mølholm.
Møhring Ellipse blev stiftet i 2001, og firmaet har haft Flemming Andersen tilknyttet
siden 2008 som firmaansvarlig læge.
Alle vores undervisere har mellem 12 og 20 års erfaring indenfor deres område,
derfor er du som kursist sikret et højt fagligt og professionelt undervisningsniveau.
Kurset henvender sig til dig, der er sygeplejerske eller læge, og som ønsker at
arbejde indenfor det kosmetiske område, enten på privatklinik eller at starte egen
kosmetisk klinik.
For at blive registreret til at udføre kosmetisk behandling med IPL/Laser,
botulinumtoksin og fillers skal du indsende bevis til Styrelsen for Patientsikkerhed
for, at du har gennemført både teoretisk og praktisk træning.
På kursusbeviset skal det fremgå hvilke behandlinger, du har været undervist i på
kurset.
Den teoretiske del i fillers og botulinumtoksin foregår som online kursus ved Else
Marie Lissau. https://elsemarielissau.dk/kurser-og-uddannelse/
Derudover skal du som sygeplejerske have udført 20 superviserede behandlinger af
hver behandlingstype. Superviseringen skal foretages af en godkendt registreret
læge som skriver under på at behandlingerne er udført.
For læger er der andre krav som fremgår af vedhæftede skema.

Superviserede behandlinger
De superviserede behandlinger varetages af Møhring Ellipse A/S med ansvarlig læge,
Flemming Andersen klinikchef, speciallæge i hudsygdomme, lektor, Ph.D.
Vi sørger for modeller til alle de behandlinger du skal superviseres i, og alle
materialer er inkluderet i uddannelsesprisen.
For at blive registreret i sundhedsstyrelsen kræver det at du har en ansvarlig læge.
Det er din ansvarlige læge som indsender dokumentation for teori og de
superviserede behandlinger, og dermed søger om at få dig som medhjælp for de
kosmetiske behandlinger som ønskes udført.

Opfølgning/træningsdage
Efter endt uddannelse, tilbyder vi træningsdage hvor der følges op på de forskellige
behandlinger og teknikker. Der vil således også være mulighed for at sparre med
andre behandlere og udveksle erfaringer.
Der vil under hele undervisningsforløbet være en kobling mellem den teoretiske og
den praktiske undervisning/supervisering.
Det betyder at den del af uddannelsen som er taget på online kursus , vil der blive
fulgt op på i den praktiske/superviserende del af uddannelse.

Uddannelsens indhold
Der vil blive undervist og superviseret i:
Injektionsteknikker med hyaluronsyre-holdig ikke-permanent filler :
Nasolabiale linjer
Skinboost
Marionetlinjer
Læber
Reduktion af dynamiske rynker ved brug af botulinum toksin (Botox®, Azzalure®) :
Glabella
Pande
Kragetæer
Brynløft
Periorale linjer + mundvige
IPL/Laser :
Permanent hårfjerning, karsprængninger i ansigt og på ben samt skinrejuvenation
(hudforyngelse).
Kemisk peeling
Reducering af rynker, pigmenteret eller solskadet uregelmæssig hud, samt dannelse
af nye hudceller.

Undervisningen varetages af :
Else Marie Lissau, https://elsemarielissau.dk/kurser-og-uddannelse/
Sygeplejerske Natascha Rasmussen.
Natascha har 12 år erfaring som behandler hos Møhring Ellipse og underviser i
injektionsteknikker, praktisk træning i botulinumtoksin og filler, IPL samt kemisk
peeling.
Hanne Møhring Certificeret laserbehandler
Hanne er indehaver af Møhring Ellipse og har 20 års erfaring som behandler og
underviser indenfor IPL/Laser og kemisk peeling såvel teoretisk samt praktisk
Dermatolog Flemming Andersen.
Flemming er klinikchef på Privathospitalet Mølholm, speciallæge i hudsygdomme,
lektor, Ph.D. Flemming har været tilknyttet Møhring Ellipser siden 2008 som
firmaets ansvarlige læge.

Der vil ligeledes blive undervist i følgende.










Indikation/kontraindikationer
Klient informationer til alle behandlinger
Resultat og holdbarhed
Produktkemi
Journal samt foto dokumentation efter gældende regler
Medicin opbevaring/håndtering
Hygiejne (Herunder rengøringsinstruks fra Styrelsen for patientsikkerhed)
Regler omkring kosmetisk behandling (Styrelsen for patientsikkerhed).
Mulighed for opstart af egen kosmetisk klinik (forretningsplan).

Uddannelsens varighed:
Varighed med alle moduler(IPL, Botulinum toksin, Filler samt kemisk Peeling) er 12
uger med 1 dag ugentlig (torsdag) af 7-8 timer.
IPL/Laser er varighed 5 uger med 1 dag ugentlig.
Filler, Botox er varighed 5 uger med 1 dag ugentlig.
Kemisk peeling er varighed 2 uger med 1 dag ugentlig.
Uddannelsen foregår i Tommerup
Uddannelsesstart. Der optages løbende elever da der er forskellige forløb.
Der optages max. 4 kursister pr. hold
Efter bestået eksamen, kan kursisten indsende dokumentation til Styrelsen for
Patientsikkerhed med henblik på registrering ved ansættelse som kosmetisk
sygeplejerske.

Uddannelses pris :
Alle moduler - IPL/Laser, kemisk peeling, filler og botox kr. 105.000
Modul med Filler og Botulinum toksin

kr. 49.500 (+ online kursus)

Modul med IPL/Laser

kr. 50.000

Modul med Kemisk Peeling

kr. 20.000

Onlinekursus hos Else Marie Lissau
Fillers

kr. 5.997

Botulinum toksin

kr.9.997

(der gives 20 % på botulinum når du har købt fillers kursus, så der vil prisen være
kr.7.998)
Onlinekurser i fillers og og Botulinum toksin skal være gennemført inden der kan
startes på superviserede behandlinger.

Betaling
Bemærk at du ved at vælge alle moduler samtidig, har en meget stor besparelse.
Ved tilmelding betales et depositum på kr. 20.000. Det resterende beløb betales
senest 4 uger inden uddannelses start.
Online kursus i fillers og botulinum toksin afregnes ved Else Marie Lissau
Der er mulighed for finansiering gennem SparXpress.
Læs mere her https://sparxpres.dk/

