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APL/praktik för minderåriga rekommenderas starkt
upphöra hösten 2020 under Corona-pandemin
Ärende
Utifrån den rådande situationen med den pågående Corona-pandemin med en
snabb allmän smittspridning med klusterutbrott av Coronavirus/covid-19, hos
flera av utförarna där fler insjuknar och behöver vård, finns behov av att
förebygga alla risker som kan identifieras.
En sådan risk är APL (arbetsplatsförlagt lärande) som de elever som går vård
och omsorgsprogrammet genomför. Alla elever gör sammanlagt 15 veckors
APL under sina tre studieår, fördelat på tre perioder om 5 veckor vardera.
Under det första studieåret är det vanligt att eleverna gör sin första APL
inom äldreomsorgen. Inom andra studieåret görs APL inom äldre- oh
funktionshinderomsorgen samt under det tredje studieåret inom vald
programfördjupning med inriktning mot sjukvård, psykiatri, funktionshinder
eller äldreomsorg.

Detta innebär att flera av de elever som genomför APL är under 18 år. Det
nya Corona viruset har riskklass tre och enligt arbetsmiljöverkets
föreskrifter får minderåriga inte arbeta i miljöer där denna riskklass
förekommer. Som minderårig räknas den som ännu inte fyllt 18 år.
Minderåriga ska därför inte utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg
där det finns risk för smitta. Arbetsmiljöverket öppna upp för att
verksamheten efter noggrann riskbedömning och konstaterad smittfri miljö
möjligen kan ta emot en minderårig men vid minsta misstanke om smitta
skall denna minderåriga flyttas till annan verksamhet.
Att tillåta praktik för minderåriga under en period där vi har konstaterade
klusterutbrott och bred allmän smittspridning lägger inte bara en ökad
belastning på verksamheten som då måste ansvara för rutiner för
omflyttning. Det innebär också en ökad smittspridningsrisk om
verksamheterna flyttar runt studenterna mellan enheterna.
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Rekommendation
Med detta som bakgrund rekommenderar SOF krisledning starkt att utförare
av vård och omsorg i Linköpings Kommun inte tar emot APL/praktik för
minderåriga inom vård och omsorg under hösten 2020. Nytt beslut i frågan
för våren 2021 tas i mitten av december 2020.

Genomförande
1. SOF krisledning informerar alla utförare om rekommendationen via
utförare webben samt via utförarmöten.
2. VO College informerar alla sina medlemmar om rekommendationen
via direkt utskick samt via hemsida
3. UAF krisledning informerar alla utbildningsanordnare om
rekommendationen och påbörjar omgående en dialog för hur APL
kan säkerställas via omplanering eller alternativa genomföranden.
4. SOF krisledning går utöver detta ut med ett budskap kring
APL/praktik generellt till alla berörda intressenter och tydliggör
ansvaret för eleverna, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren när
de tar emot studenter (över 18 år)
Ekonomi
Rekommendationen innebär inga direkta ekonomiskt kostnad.
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