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Initiativärende 2-2021 om kostnadsfria 
munskydd för patienter 
Dnr 122-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att avslå förslaget i initiativärendet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ställer sig bakom regionala krisledningens beslut 

om att rekommendera användandet av kvalitetssäkrade engångsmunskydd 

vid besök till regionens verksamheter. I enlighet med andra aktörer i sam-

hället så som flyg- och kollektivtrafik uppmanas besökaren ta med eget 

munskydd.  

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i ett initiativärende att:  

 Regionstyrelsen beslutar om att samtliga vårdinrättningar inom region 

Norrbotten ska erbjuda munskydd kostnadsfritt för patienten vid besök 

till vårdinrättningar som exempelvis sjukhus, hälsocentraler och folk-

tandvården.  

Ärendet 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget inte en generell användning 

av munskydd i samhället då det vetenskapliga stödet för att det skulle dämpa 

smittspridningen av covid-10 är svagt. Folkhälsomyndigheten framhåller att 

det finns situationer där munskydd trots den svaga evidensen kan vara av 

värde. Korrekt använda kvalitetssäkrade engångsmunskydd kan minska ris-

ken för smittspridning i situationer där nära kontakt, under en längre tid, i 

inomhusmiljöer inte går att undvika. En sådan situation kan uppkomma vid 

besök på vårdinrättningar. Folkhälsomyndigheten bedömer också att barn 

inte behöver bära munskydd. Dels då det är svårt för barn att hantera och 

bära munskydd på rätt sätt, dels är barn inte drivande i epidemin och för inte 

smittan vidare på samma sätt som vuxna. Barn löper också mycket liten risk 

att drabbas allvarligt vid covid-19 infektion.  

 

Regionala krisledningen har tagit beslut om att rekommendera användandet 

av kvalitetssäkrade engångsmunskydd vid besök inom regionens verksam-

heter. Rekommendationen gäller patienter, följeslagare och besökare på 

vårdinrättning inom Region Norrbotten. Rekommendationen gäller för alla 

som är 16 år eller äldre. Besökare ska medta eget munskydd.  

Regionstyrelsen ser det som rimligt att besökare till Region Norrbottens 

verksamheter tar med eget munskydd. Hanteringen är likvärdig med andra 

samhällsaktörer såsom flyg- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken kommen-
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derar användning av munskydd vissa tider medan flygbolagen ställer krav på 

användande av kvalitetssäkrade munskydd som medtas av resenären. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Initiativärende 2-2021 om kostnadsfria munskydd för patienter 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 
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