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Elever under 18 år 

For elever under 18 gælder der særlige regler i praktik under uddannelse. 

Regler fremgår af arbejdstilsynets bekendtgørelse link : 

 ”Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6.april 2005 ”Bekendtgørelse om unges arbejde”  

 

BFA - BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø har udarbejdet en vejledning der 

beskriver reglerne.                                                                                                          

”Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen” link  

Fokus er at de unge under 18 år er nye og uerfarne på arbejdsmarkedet                                       

og derfor har brug for, at der bliver taget ekstra hensyn til dem.  

Målet er at sikre et godt, sundt og langt arbejdsliv. 

I vejledningen er der derfor opmærksomhed på følgende emner: 

I praktik skal vi sikre at de unge: 

– får en grundig oplæring og instruktion, så den unge kan udføre arbejdet 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig 

– er fortrolige med brugsanvisninger og arbejdspladsanvisninger der bruges i 

arbejdet 

– ikke bliver særlig belastet fysisk og psykisk i arbejdet 

– aldrig kommer til at arbejde alene med borgere med særlige fysiske og 

psykiske belastninger 

Arbejdstider: 

– unges arbejde skal ligge mellem kl. 06:00 og 20:00 

– der kan give dispensation for tidsrummet kl. 20:00 til 24:00, hvis det anses for 

nødvendigt i forhold til uddannelsen 

– unge må ikke arbejde mellem kl. 24:00 og 06:00 

– der skal altid være mindst 12 timer mellem en arbejdsdags afslutning og en ny 

arbejdsdags begyndelse 

Forflytning og løft: 

– unge må aldrig forflytte alene 

– forflytningen må ikke vurderes som sundhedsskadelig 

– der skal anvendes effektive hjælpemidler 

– unge instrueres omhyggeligt 

– vægten ved løft tilstræbes ikke at overstige 12 kg – og aldrig over 25 kg 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1049
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/uxpfu5ns/unges-arbejde-ifm-sosu-uddannelsen-web.pdf
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Det psykiske arbejdsmiljø: 

– unge gøres bekendt med retningslinjer og politikker på praktikstedet 

– arbejdet tilrettelægges med fokus på at de unge ikke udsættes for psykiske 

belastninger eller traumatiske oplevelser herunder at de unge ikke kommer til 

at stå alene i svære valg i forbindelse med pleje og omsorg 

– unge må ikke arbejde alene hvor der kan være risiko for vold på arbejdspladsen 

– opmærksomhed på at de unge ikke udsættes for mobning og chikane 

– der skal tilbyde hjælp til bearbejdning hvis unge bliver udsat for særlige 

belastende situationer   

Farlige stoffer: 

– unge må ikke arbejde med stoffer og materialer der er ætsende, der kan 

fremkalde allergi, hjerneskade, kræft eller fosterskader - der kan i begrænset 

omfang afviges fra dette hvis der er nødvendigt for opfyldelse af uddannelsens 

mål 

– unge skal instrueres i at læse og følge arbejdspladsanvisningerne  

– unge skal under opsyn og tydelig instruktion oplæres i at anvende 

rengøringsmidler  

Lægemidler: 

– unge må ikke udsættes for kræftfremkaldende stoffer eller biologiske stoffer - 

der skal derfor være en særlig bevågenhed, hvis de unge deltager i pleje af 

borgere der er i de behandlinger 

– unge må ikke deltage i pleje af klienter som behandles med cytostatika. De må 

heller ikke komme i forbindelse med biologiske agenser. Det er arbejdsgiveren 

eller praktikvejlederen som skal sørge for, at arbejdet udføres, så der ikke er 

risiko for, at den unge optager lægemidlet eller udsættes for smittefare. 

– unge må ikke håndtere medicin, som indeholder stofferne Carc1, Carc2, Mut1 

og Mut2 

 

 


