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Rekommendation gällande arbetsplatsförlagd utbildning (APL) för 
gymnasieelever  inom vård- och omsorgsverksamhet, med anledning 
av pågående covid -19 pandemi.

Nedanstående rekommendation gäller för höstterminen 2021 i Uppsala län. 

Bakgrund: 

Det är huvudmannens och skolans ansvar att säkerställa att eleven får sin utbildning 

enligt dennes individuella studieplan. APL är en viktig del i en elevs utbildning. Det 

handlar utöver yrkeskunskaper även om att få en yrkesidentitet, reflektera över 

yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. 

Det är huvudmannen som ansvarar för beslut om hur skolan ska hantera APL 

utifrån: 
• Förutsättningarna på arbetsplatsen

• Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Risker med arbetsplatsförlagd utbildning i samband med covid-19: 

• Risk att smitta omgivning

• Risk att bli smittad

Rekommendation och ansvar för att förebygga smittspridning i 

samband med APL 

Skolan ska: 
➢ Säkerställa att elev har god kunskap om hur man undviker att utsätta sig för smitta och

om Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska spridningen av covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

➢ Säkerställa att elev har god kunskap om basala hygienrutiner i god tid innan APL.

➢ Säkerställa att elev under 18 år endast genomför omvårdnad hos vaccinerade

patienter/brukare

➢ Säkerställa att elev känner till rutinerna på enheten innan APL påbörjas.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
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Ovaccinerad elev ska: 
➢ Stanna hemma vid nytillkomna infektionssymtom och snarast ta prov för covid-19 och 

följa givna förhållningsregler om covid-19 konstateras. 

➢ Stanna hemma vid nytillkomna infektionssymtom hos medlem i egna hushållet som ger 

misstanke om covid-19 till dess att covid-19 uteslutits. 

➢ Stanna hemma och följa givna förhållningsregler om covid-19 konstaterats inom 

hushållet  

➢ Stanna hemma och följa givna förhållningsregler om eleven har kontaktats som nära 

kontakt i samband med smittspårning kring ett fall av konstaterad covid. 

 

Fullvaccinerad elev (elev som fått vaccindos två för minst två veckor sedan) samt 

elev med genomgången covid-infektion de senaste sex månaderna ska: 
➢ Stanna hemma vid nytillkomna infektionssymtom och snarast ta prov för covid-19 och 

följa givna förhållningsregler om covid-19 konstaterats. 

➢ Testa sig direkt och dag 5 vid konstaterad covid-infektion hos medlem i egna hushållet.  

➢ Testa sig direkt och dag 5 vid konstaterad nära kontakt till fall med covid -19.  

 
 

 

Skulle situation uppstå där elev visar tendens på att inte följa basala hygienrutiner och 

uppsatta restriktioner kommer APL direkt att avbrytas av skolan på inrådan av 

verksamhetschef.  

 

Denna rekommendation kan komma att omprövas om smittläget gällande covid-19 i 

samhället och nationella rekommendationer gällande pandemin förändras under 2021. I 

takt med ökande vaccinationstäckning, nu även för åldersgruppen 16 -18 år, under andra 

halvåret 2021 bör denna rekommendation omprövas inför vårtermin 2022. 
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