
Överträffar kraven och Särskilt yrkesskicklig i Örebro kommun  
Gäller för löneöversyn 2020 för Skolsköterskor  
 

Bakgrund 

I löneavtalet, HÖK-19 mellan SKL och Vårdförbundet, finns skrivningar om att prioritera särskilt 

yrkesskickliga för att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket över tid. Särskilt yrkesskickliga 

bedöms utifrån kriterier som premierar kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder 

till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.  

Yrkesskicklighet är något som utvecklas med tiden. Det är troligt att de flesta som bedöms som 

särskilt yrkesskickliga är erfarna medarbetare med lång erfarenhet i yrket. Det ska alltid ske en 

individuell bedömning. 

 

Bedömningsnivåer 
I Örebro kommuns kompetensstyrningsmodell finns följande bedömningsnivåer: 

• Uppfyller inte kraven 
Medarbetaren uppfyller inte kraven. Arbetsprestationen är inte tillräcklig. 

• Uppfyller delvis kraven 
Medarbetaren uppfyller delvis kraven. Är på god väg, har potential och 

visar på en positiv utveckling. Kan vara under upplärning. 

• Uppfyller kraven 

Medarbetaren uppfyller kraven. Arbetsprestationen motsvarar 

kommunicerade krav och förväntningar. 

• Överträffar kraven 

Medarbetaren överträffar kraven. Arbetsprestationen är högre än 
förväntat. 
 

Inom bedömningsnivån Överträffar kraven finns ytterligare en dimension, så kallat Särskilt 

yrkesskicklig. För att förtydliga vad bedömningsnivån Överträffar kraven samt Särskilt 

yrkesskicklig innebär har denna definition tagits fram. För att kvalificeras som Särskilt 

yrkesskicklig är grundregeln att samtliga delar i definitionen uppfylls.  

 

Underlaget är framtaget av chefer på olika nivåer inom Vård och omsorgsförvaltningen samt 

Förvaltningen för funktionsstöd med stöd av HR. Vårdförbundet har fått lämna synpunkter. 

Skrivningen har modifierats marginellt av HR för att kunna tillämpas på skolsköterskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definition Överträffar kraven (svart) samt Särskilt yrkesskicklig (svart + blått) 
 

Erfarenhet 

• Specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, distriktssköterska 

eller skolsköterska. 

Särskilt yrkesskicklig: 

• Lång erfarenhet i yrket (riktmärke; minst 7–10 år) 

 

Färdighet (uppövat handlag) 

• Bedöms överträffa kraven och vara mycket skicklig i grunduppdrag och kärnkompetens.  

• Uppvisar ett väl uppövat handlag och är grundligt insatt i rutiner på arbetsplatsen. 

• Prioriterar och handlar korrekt i komplexa situationer.  

Särskilt yrkesskicklig: 

• Omsätter kunskaper och färdigheter i praktisk handling som ger extra gott resultat för 

verksamheten och därmed bästa nytta för patienterna.  

• Arbetar proaktivt, uppfattar tidigt avvikelser samt tar initiativ med konkreta förslag för att 

systematiskt hindra risker från att uppkomma igen.  

 

Förtrogenhet (handla klokt i unika, oförutsedda situationer) 

• Har självständig förmåga att konstruktivt upptäcka problem och ta beslut. 

• Styr upp och prioriterar vid oförutsedda händelser och samarbeta över gränser. 

Särskilt yrkesskicklig: 

• Upplevs trygg och säker i sin yrkesroll och är genom sina erfarenheter och sin kompetens, 

den som kollegor kan vända sig till för råd, stöd och trygghet.  

• Handlingar och agerande tyder på kompetens baserat på erfarenhet, färdighet och djupt 

kunnande.   

 

Samarbete och bemötande 

• Är lyhörd och förstår allas roll i teamarbetet.  

• Har ett lärande och pedagogiskt förhållningssätt gentemot kollegor och patienter samt 

delar med sig av kunskap och erfarenhet. 

Särskilt yrkesskicklig: 

• Skapar stabilitet och trygghet på arbetsplatsen. 

• Uppvisar särskild skicklighet vid handledning av kollegor i teamet, nyanställda och/eller 

studenter.  

 

Helhetstänk 

• Ser och agerar utifrån hela människans livssituation. 

• Har en djup förståelse för den totala arbetssituationen och bidrar med tankar för 

vidareutveckling utifrån ett helhetsperspektiv. 

Särskilt yrkesskicklig: 

• Har förmåga att identifiera behov av kompetensutveckling för verksamheten som helhet 

för att bygga samman vårdutveckling och effektivitet. 

 

 



 

Utveckling 

• Uppvisar stor förmåga att reflektera konstruktivt kring den egna och kollegors 

yrkesutövande.  

• Arbetar kvalitetssäkrat och bidrar till en säker vård och god arbetsmiljö.      

Särskilt yrkesskicklig: 

• Tar initiativ och bidrar till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete utifrån forskning och 

senaste rön.  

• Bidrar aktivt i det ständiga förbättringsarbetet genom att ompröva gängse arbetssätt och 

metoder samt omsätta utvecklingsarbetet till synliga resultat. Förbättringsarbetet kan avse 

inom den egna enheten likväl som större uppdrag.  

 

 

 

 

 

 


