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Regler gällande politisk information vid 
regionens sjukvårdsinrättningar inför 
allmänna val 

Bakgrund 
Patienter som är inskrivna på regionens sjukvårdsinrättningar ska fritt kunna 

ta del av politisk information och service kopplat till valet. Politiska partier 

med representation i regionfullmäktige eller riksdagen ska därför ges tillfälle 

att bedriva politisk upplysningsverksamhet vid dessa inrättningar.  

Verksamheten ska ske i former som är godtagbara ur vårdsynpunkt. Hänsyn 

ska tas till patienternas vilja att ta del av information samt till personalens 

möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. 

Allmän upplysningsverksamhet 
Med allmän upplysningsverksamhet avses utdelning av valsedlar och annat 

informationsmaterial till patienter som är inskrivna på regionens sjukvårds-

inrättningar. På samtliga sjukhus och slutenvårdsinrättningar kommer Reg-

ion Norrbotten att en månad före valdagen ställa i ordning ett bord i all-

männa utrymmen, där partier i regionfullmäktige och riksdagen ges möjlig-

het att lägga ut valinformation. Borden skyltas upp med neutrala roll-ups 

med texten Valinformation år XX.  

Politiskt påverkansarbete från enskilda politiska representanter ska inte ske i 

regionens allmänna lokaler. Om något parti vill bedriva sådan verksamhet 

kan lokal hyras enligt regionens bestämmelser för sådan uthyrning. Bokning 

av lokal sker via receptionen i respektive vårdinrättning eller regionhuset.  

Skriftlig ansökan om sådant möte ska inlämnas till info@norrbotten.se sen-

ast två veckor i förväg. I ansökan ska formerna för den tänkta aktiviteten 

anges i korthet, liksom önskemål om tidpunkt samt den lokal som bokats. 

Beslut fattas av kommunikationsdirektören på delegation från regiondirektö-

ren.  

Partierna ska behandlas likvärdigt ifråga om informationstidens längd, till-

delning av lokal och utrustning etcetera. 

Partierna ansvarar själva för eventuell extra utrustning som behövs i valarbe-

tet. Om partiernas arbete medför extra kostnader för sjukvårdsinrättningen 

kommer dessa att faktureras berört parti. 

Individuell upplysningsverksamhet 
Med individuell upplysningsverksamhet avses dels information riktad till 

enskilda inneliggande patienter vid regionens sjukvårdsinrättningar, dels 

valteknisk service vid röstning. 
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Särskilt tillstånd för sådan verksamhet behövs inte, men får endast ske på 

patients begäran och under ordinarie besökstid inom ramen för de allmänna 

regler som gäller för besök. 

Personal kan medverka i den valtekniska servicen om patient så önskar och 

om det är möjligt med hänsyn till ordinarie verksamhet. 
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