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1. LABURPEN EXEKUTIBOA
Osasun-arloko ikerketa eta berrikuntzarako estrategia 2020 (OIBE 2020) euskal osasun-
sistema publikoko ikerketa eta berrikuntzara espezifikoki zuzenduta dagoen lehen estrategia 
da. Estrategiaren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan biozientziak/osasuna bikotea hazten 
laguntzea, eta, horretarako, I+G+B arloko jarduerak osasun-sisteman instituzionalizatu eta 
sistematizatzea du helburu, bai eta enpresekin eta beste eragile batzuekiko elkarrekintza 
erraztea ere. Estrategiaren ikuspegia honakoa lortzera bideratuta dago: «Ikerketa eta 
berrikuntzako jarduerengatik eta emaitzak herritarren osasuna hobetzeko, sistemaren beraren 
jarduera hobetzeko eta enpresa-sarearekin lankidetzan aberastasuna eta enplegua sortzeko 
erabiltzeagatik aintzatetsia den osasun-sistema lortzera 2020. urterako».

Estrategia 2016-2020 aldirako ezarri da, eta 4 ardatzek eta bere helburu estrategikoek 
osatzen dute («Eragina»: I+G+B arloko jardueren eragina handitzeko erronka hartzen du 
barne; «Integrazioa»: ikerketa eta berrikuntzako jarduera laguntza- eta irakaskuntza-lanarekin 
integratzeko bidean aurrera egitea du helburu; «Pertsonak»: xedea da osasun-sistemako 
profesionalen ikerketa- eta berrikuntza-jarduerak sustatzea eta gaixoen eta herritarren 
inplikazioan aurrera egitea; «Baliabideak»: barruko zein kanpoko baliabideak erabiliz, osasun-
arloko ikerketaren eta berrikuntzaren finantzaketa hobetzea du helburu); baita 19 helburu 
partzial eta 57 ekintzek ere.

Aurreikusita zegoen moduan, 2018. urtearen erdialdean, tarteko berrikuspena egin da, 
aurrerapen-maila ezagutzeko, hala badagokio, ekintzen egokitasuna baloratzeko, eta I+G+B 
arloko egituren maparen eboluzioaren berri emateko.

Hedapena prozesu konplexua da, orain arte ez delako egin honelako estrategiarik, eta erakunde 
eta instantzia askok esku hartzen dutelako. Osasun-arloko ikerketa eta berrikuntzarako 
estrategia 2020 maila desberdinetan (jarduketa-ardatzak, helburu partzialak eta ekintzak) 
aitzinatu dena era objektiboan azaltzeko, monitorizazio- eta balorazio-sistema bat sortu da1. 

Bi urte eta erdi igaro ondoren, egiaztatu da estrategiaren hedapenak aurrerapen orokortua 
izan duela. Tarteko berrikuspenak erakusten du ekintza gehienak (% 87,7) abian direla, 
baina aurrerapen-maila desberdina dutela2. Oraindik ez dira abian jarri ekintzen % 12,3.

1  Ikus 2. eranskina: Metodologia
2 Ikusitako aurrerapenen arabera, ekintzen sailkapena hurrengoa da:  garatu gabeko ekintzak; ekintza garatuak; 
aurreratutako ekintzak; esta martxan jarritako ekintzak; guzti hauek 2. eranskinean azaltzen den jarraipen eta ebaluazio 
sistemaren arabera definituak.

Ekintzen aurrerapen-maila orokorra (ekintza kopurua, %)

% 12,3 % 33,3 % 36,8 % 17,5 

7 Ekintza
HASI GABEAK

19 Ekintza
HASIAK

21 Ekintza
AURRERATUAK

10 Ekintza
EZARRIAK
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Ekintzen aurrerapen orokorraren balorazioak erakusten du kasu guztien artean desberdintasun 
txikiak daudela eta eredu orokorra errepikatu egiten dela: kasu guztietan dago abian jarri gabeko 
ekintzaren bat eta ezarritako beste bat. Nabarmentzekoak dira «Eragina» eta «Integrazioa» 
ardatzak, abian dauden ekintza kopuru handiagoa dutelako; bereziki, ekintza aurreratuak eta 
ezarritakoak. «Pertsonak» eta «Baliabideak» ardatzen kasuan, hedapena polikiago egin da.

Ekintzak bere helburu partzialen3 arabera daude banatuta. 19 helburu partzialen aurrerapena 
aztertzearen ondorioz, errazago identifika daitezke egoera onean dauden alderdiak nahiz 
aldiaren amaierara arte (2020) espezifikoki landu behar diren alderdiak, ahalik eta helburu 
estrategiko gehien betetzen direla bermatzeko.

Ehunekoei erreparatuta, hau da helburu partzialen aurrerapen kuantitatiboa4:

• Helburuen % 5,3 ezarrita daude; hain zuzen ere, «Eragina» ardatzean (1.6 H).

• Helburuen % 57,9 aurreratuak daude; ardatz guztietan banatuta («Eragina»: 1.1 H, 
1.3 H, 1.4 H; «Integrazioa»: 2.1 H, 2.2 H, 2.3 H, 2.5 H; «Pertsonak»: 3.3 H, 3.4 H; 
«Baliabideak»: 4.1 H, 4.3 H).

• Helburuen % 36,8 abian daude; ardatz guztietan banatuta («Eragina»: 1.2 H, 1.5 H; 
«Integrazioa»: 2.4 H; «Pertsonak»: 3.1 H, 3.2 H; «Baliabideak»: 4.2 H, 4.4 H).

• Ez dago abian jarri gabeko helbururik.

14 18 16 9

4
(%28,6)

6
(%42,9)

3
(%21,4)

1 (%7,1)

3
(%16,7)

7
(%38,9)

7
(%38,9)

1 (%5,5)

4
(%25)

8
(%50)

2
(%22,2)

4
(%44,4)

1
(%11,1)

1 (%6,2)

3
(%18,8)

2
(%22,2)

1. ARDATZA:
INPAKTUA

2. ARDATZA:
INTEGRAZIOA

3. ARDATZA:
PERTSONAK

4. ARDATZA:
BALIABIDEAK

HASI GABEA HASIA AURRERATUA EZARRIA

Ekintzen aurrerapen-maila, ardatzen arabera (ekintza kopurua, %)

3 Ardatz bakoitzaren helburu partzialen zerrenda 5. kapituluan eta 1. eranskinean dago.
4 Helburu partzial baten balioa osatzen duten ekintzek lortutako balorazioen batez besteko balioa da. Kalkulua egiteko 
metodoa 2. eranskinean dago azalduta: Metodologia.
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Ondorengo irudian azaltzen da egoera; ardatz bakoitza osatzen duten helburu partzialen 
aurrerapena erakusten du (0tik 5era):

01.6

01.5

01.2

01.3

01.1

01.4

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

1. ARDATZA: INPAKTUA 2. ARDATZA: INTEGRAZIOA

02.5

02.4

02.2

02.3

02.1
5,00
4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

3. ARDATZA: PERTSONAK

03.4 03.2

03.3

03.1
5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

 
4. ARDATZA: BALIABIDEAK

04.3

04.204.4

04.1

EZARRIA
(3,51 eta 5,00 arteko balioak)

AURRERATUA
(2,01 eta 3,50 arteko balioak)

HASIA
(0,26 eta 2,00 arteko balioak)

HASI GABEA
(0 eta 0,25 arteko balioak )

Oro har, honako indargune hauek identifikatzen ditu aurrerapenaren ikuspegi globalak:

• I+G+B arloko jardueren egituraketa, era ordenatuagoan dagoen erakundeen mapa 
batean irudikatuta: lau ikerketa-zentro (Kronikgune eta osasun-ikerketako hiru 
institutu –Bioaraba, BioCruces Bizkaia eta Biodonostia–) eta Berrikuntza eta 
Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa (BIOEF), erakunde nagusi gisa.

• Instantzia desberdinek I+G+B arloaren inguruan gauzatutako jardueren arteko 
koordinazioa. Horrek aukera ematen du jarduera horien masa kritikoa eta eragina 
areagotzeko, baita baliabideen dedikazioa optimizatzeko ere. Ezartzen ari den 
ikuspegi edo ikuspuntu korporatiboa indartzeari lotuta dago. 

• Berrikuntza-jardueren (mota guztietakoak: biomedikoa, antolamendukoa, 
teknologikoa, etab.) ezagutzaren eta kudeaketaren hobekuntza; lehenbizikoz hel 
dakioke ikuspegi korporatibotik.

Aurrerapen-maila helburuetan
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• Lankidetza-jarduera areagotzea maila desberdinetan eta, Euskal Autonomia 
Erkidegoak egin duen apustu orokorraren testuinguruko garrantziagatik, enpresa-
sektorearekin (ZTBP 2020, RIS3 Euskadi).

• Osasunari lotutako inbertsioa handiagoa izatea, I+G alorrean.

Indargune nagusiak eta sustatu edo hobetu beharreko alderdiak, lau helburu estrategikoei 
dagokienez:

I+G+B arloko jardueren eragina handitzea, herritarren osasuna hobetzeko eta 
aberastasuna sortzen laguntzeko

INDARGUNEAK

-  I+G+B arloko jarduerak ebaluatzeko prozedurak. 

-  I+G+B arloan zaintza teknologikoko sistema bat ezartzeko bide-orria.

- Berrikuntzarekin lotuta dauden eta ezarri edo hedatu diren programak: osasun-sisteman 
sortutako berrikuntzarako (Baliosasun) eta enpresa eta eragileei laguntzeko (Innosasun). 

- RIS3 Euskadi dinamika, sektore arteko lankidetza eta lankidetza publiko-pribatua, 
biozientziak/osasuna bikotearen arloan sustatuak (lantaldeek lagunduta, ekimen 
estrategikoak erabiltzea, erakundeen eta/edo sektoreen arteko elkarrekintzak eta 
funtsen dedikazioa). 

HOBEKUNTZAK

- I+G+B arloko jardueren ex post ebaluazioa instantzia eta prozesu garrantzitsu guztiei 
hedatzea.

- Berrikuntzaren Erosketa Publikoaren funtzionamendua, Euskal Osasun Zerbitzuko 
eguneroko jarduera gisa. 

- Berrikuntzak sartzeko sistematika handiagoa eta ikuspegi orokorra eta elkarren 
mesederakoa. 

Ikerketa eta berrikuntzako jarduera laguntza- eta irakaskuntza-lanarekin 
integratzeko bidean aurrera egitea

INDARGUNEAK

- I+G+B arloko erakundeen mapa berria zehaztea, jarduera erregistratzearen inguruko 
erakundeen arteko koordinazioa eta Osasun Ikerketako Institutuetako Zuzendaritza 
Zientifikoek ESIetako gobernantza-erakundeetan parte hartzea. 

- I+G+B arloari eraginkortasun eta gaitasun handiagoa ematera zuzendutako datu-
baseen eta informazio-sistemen elkarrekintza hobetu eta areagotzea. 

- Konpromisoa, giza kapitalari dagokionez, HR Excellence in Research zigilua lortzearen bidez.
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- Eurosasun programa, Europako proiektuetako jarduera hobetzeko eta emaitzak ustiatzeko 
ezarria; euskal osasun-sistemaren nazioarteko posizionamendu nabarmena, osasun-
zerbitzuetako ikerketarekin lotutako arloetan; eta zahartzea.

HOBEKUNTZAK

- I+G+B arloko programak garatzea, hautatutako agendetan, ikerketa-zentroetako 
gaitasunak bermatzeko.   

- I+G+B arloko osasun-erakundeetarako esparru orokorra ezartzea, gobernantzari eta 
giza kapitalari dagokienez.

- Jabetza intelektuala kudeatzeari lotutako araudia izapidetzen eta osasun-sisteman 
eta osasun-sistemarekin sortutako I+G+B arloko emaitzak ustiatzen amaitzea.

- Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren funtzionamendua.

Osasun-sistemako profesionalek ikerketa- eta berrikuntza-jarduerak egitea 
sustatzea eta pazienteen eta herritarren inplikazioan aurrerapausoak ematea

INDARGUNEAK

- Aurrerapenak, I+G+B arloan inplikazioa sustatzeko herritarrengana hurbiltzeari dagokionez, 
denbora eta/edo onarpena eskaintzea, eta unibertsitate eta beste erakunde batzuekiko 
elkarrekintza.

HOBEKUNTZAK

- I+G+B arloko jarduerari lotutako adierazleak sartzea, kudeaketa-sistemetan.

- Erakunde zehatzek gaur egun garatzen dituzten zenbait ekintza sisteman koordinatzea 
(ikuspegi orokorretik) eta/edo hedatzea. 

Osasun-arloko ikerketa eta berrikuntzaren finantzaketa hobetzea, kanpo- zein 
barne-baliabideen bitartez

INDARGUNEAK

- Osasun Ikerketako Institutuen oinarrizko finantzaketa antolatzeko mekanismoa (orain 
arte ez da horrelakorik egin). 

- Osasun Sailak gehiago inbertitzea I+G arloan, RIS3 estrategiari eta garapen teknologikoko 
proiektuei ematen zaien laguntza barne, eta I+G arloko proiektuei laguntzak emateko 
deialdirako hobekuntza eraginkorrak.

HOBEKUNTZAK

- Saiakuntza klinikoak egitea eta esku hartzen duten instantziek era koordinatuan 
funtzionatzea. 

- Mezenasgoko plana.
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2. SARRERA
Txosten hau, 2020. urterako osasun arloko ikerketa- eta berrikuntza-estrategian (batzuetan, 
ekonomia linguistikoa dela-eta OIBE 2020 erabiliko dugu) ezarritakoaren arabera, Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailak egin duen tarteko berrikuspenari dagokio.

OIBE 2020 estrategia euskal osasun-sistema publikoko I+G+Bko jarduerak bideratuko zituen 
gida-plan gisa sortu eta eratu zen. Gida-plan horrek, gainera, Osasun Sailak, eta, hedaduraz, 
Eusko Jaurlaritzak ikerketari eta berrikuntzari buruz jarritako helburuak lortzeko eragina izatea 
ahalbidetuko zuen. Estrategia hori 2016. urtean onartu zen bost urteko eperako (2016-2020). 

OIBE 2020 estrategia tresna praktikoa, bizia eta eguneratu daitekeena da jokaleku 
kualitatiboaren aldaketa errazteko, osasun-sistemako I+G+Bri dagokionez. Horregatik, helburu 
zehatzen inguruan aurreikusitako eta antolatutako ekintzak monitorizazio-sistematika bati 
lotuta hedatu edo sustatuko dira, honako helburu hau lortzeko asmoz:

• Aurreikusitako ekintza bakoitzaren aurrerapen- edo betetze-maila ez ezik, emaitzen maila 
ere zehaztea.

• Ekintzen baliozkotasuna aztertzea.

Sistematika horren jarraibideak eta irismena behar bezala zehaztuta daude OIBE 2020 
estrategian bertan. Hau da:

1. jarraibidea: «Aurreikusitako jardueren betetze-mailaren jarraipena egin beharko da 
urtean behin, baita emaitzena ere, eta bi-biak aurrez aurkeztutako adierazleen arabera 
ebaluatuko dira».

2. jarraibidea: «Estrategiaren aldiaren erdialdean (2018. urtea) tarteko berrikuspen bat 
egingo da ezarritako jarduketa-ildoen baliozkotasuna ez ezik, I+G+Bko egitura-maparen 
bilakaera ere aztertzeko. Litekeena da osasun-sisteman bertan, I+G+Ba sistema horretan 
sartzeko erritmoan eta ingurunearen bilakaeran izandako aldaketen ondorioz estrategia 
honetan proposatutako ildoak berregin behar izatea edo lerro eta jarduketa berriak sartu 
behar izatea».

3. jarraibidea: «Amaieran (2020. urtea), estrategiaren betetze-maila orokorra aztertuko 
da, hurrengo aldirako estrategia berria zehazteko lanak errazteko».

Txosten honek 2. jarraibidean aipatutako zereginen berri emango du. 

Txosten honetan azaltzen dena zuzen eta egoki ulertzen laguntzeko, azterketaren xede den 
estrategia behar bezala kokatu behar da testuinguruan. Horretarako, jarraian, 2020. urterako 
osasun arloko ikerketa- eta berrikuntza-estrategian eragina duten edo estrategia horrekin loturaren 
bat duten xedapen programatikoak adieraziko ditugu behar den zehaztasunez eta laburtasunez.
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2020. URTERAKO EUSKADIKO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA 
PLANARI (PZTB 2020) ETA RIS3 EUSKADI ESTRATEGIARI BURUZ

X. Legegintzaldian, prozesu ireki eta partizipatibo baten bitartez, gaur egun indarrean 
dagoen 2020. urterako Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana5 (ZTBP 
2020 ere deitzen zaio) egin zen. Plan hori 2014. urtean onartu zen eta honako egiteko 
hau dauka: «Gizartearen ongizatea, hazkunde ekonomiko jasangarria eta enplegua hobetzea, 
espezializazio adimendunean oinarritutako ikerketa- eta berrikuntza-politika garatuta eta 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistemaren eraginkortasuna hobetuta».

ZTBP 2020 planak bost helburu operatibo eta helburu horizontal bat dauzka:

• I+G+Bko inbertsioak eta baliabideak espezializazio-eremuetan biltzea;

• Funtsezko ikerketa eta garapen esperimentala sustatzea;

• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Sistema emaitzetara bideratzea;

• I+G+Bn nazioarteko funtsen erakarpena sendotzea;

• Enpresa berritzaileen kopurua handitzea; eta

• Ikertzaileen trebakuntza hobetzea

ZTBP 2020 planak, 2014-2020 aldian, 11.100 milioi euro mobilizatu nahi ditu I+G+Brako 
elkarlan publikoaren-pribatuaren bitartez.

ZTBP 2020 planaren oinarrian dagoen espezializazio adimendunaren ikuspegiaren jatorria 
Europako planteamendu bat da6. Planteamendu horren arabera, eskualde batean balio erantsi 
handia duten ahalmen handiak dituzten arloetan bildu behar dira baliabideak eta inbertsioak, 
ikerketa eta berrikuntza garapen ekonomikoarekin lotzeko. Euskadin, RIS3 Euskadi7 izeneko 
estrategia horrek lehentasunezko hiru arlo identifikatu ditu. Arlo horietako bat biozientziak-
osasuna da. Jokaleku horretan, osasun-sistema funtsezko elementua da lehentasunezko arlo 
hori garatzeko; era berean, «lau helizeak» izenekoa (gizartea, administrazio publikoa, zientzia-
akademia eta enpresa) osatzen duten beste elementu batzuk ere funtsezkoak dira.

OSASUN SAILAREN 2017-2020 EPERAKO ILDO ESTRATEGIKOEI BURUZ

Iñigo Urkullu lehendakariaren inbestiduraren ondoren, hau da, 2016ko azaroaren 24az geroztik, 
eta Eusko Jaurlaritza eratu ostean, Osasun Sailak jakitera eman zituen XI. Legegintzaldi 

5 Ikusi hemen: http://www.euskadi.eus/contenidos/enlace/pcti2020_resumen/eu_def/adjuntos/pcti_resumen_eu.pdf
6 Ikusi hemen: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_es.pdf
7 Ikusi RIS 3 EUSKADI Euskadiko espezializazio adimenduneko lehentasunezko estrategiak (2014ko apirila) izeneko 
dokumentua hemen: https://www.irekia.euskadi.eus/assets/attachments/4633/prioridades_estrategicas201404_ris3_
gobierno_vasco.pdf?1400573225. Era berean, Euskadi 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plana (ZTBP) 
hemen ikus daiteke:http://www.spri.eus/euskadinnova/eu/berrikuntza-teknologikoa/jarduera-eremuak/ztbp-euska-
di-2020/373.aspx. RIS3 Europako Batzordeak sortutako akronimo bat da: “Research and Innovation Strategy for Smart 
Specialisation“; honela sortua: «R» “Research” adierazteko, «I» «Innovation» adierazteko eta S3, «S» hiru aldiz edo 
ber hiru, «Strategy» «Smart» eta «Specialisation» adierazteko.
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honetan (2017-2020) euskaldun guztion osasunaren eta ongizatearen alde gauzatuko dituen 
ekintza politikoa eta erakunde-arlokoa bideratuko dituzten eta estrategiatzat hartzen diren 
ildo orokorrak8.  

Osasun Sailaren egungo ildo estrategikoak, logikaz eta koherentziaz, aurreko legegintzaldian 
gauzatutako lanean egin den beste urrats bat gehiago dira. 

a) Helburu nagusia. Pertsonak jarduketaren ardatz nagusia izan direnez iraganean, gaur 
egun ere hala direnez eta etorkizunean ere hala izango direnez, Osasun Sailak helburu 
nagusi bat ezarri dio bere buruari: Euskadin bizi diren pertsonen osasunaren eta bizi-
kalitatearen alorreko emaitzak hobetzea, euskal osasun-sistema publikoa indartuz.

b)  Ekintzak. Horretarako, hainbat ekintzaren artean, honako hau egiten ere jarraituko da:

• Prebentzioa eta osasuna bultzatzea eta sustatzea.

• Lehen mailako arreta indartzea.

• Koordinazio soziosanitarioa sustatzea.

• Osasun-sistema zorroztasunez eta erantzukizunez kudeatzea.

• Profesionalen eta herritarren parte-hartzea sustatzea.

• Osasun-eredu modernoaren eta berritzailearen alde egitea (trebatutako eta 
konprometitutako profesionalak + teknologia + ikerketa).

c) Ildo estrategikoak. Gorago aipatutako 6 ekintzen haritik, Osasun Sailak bere buruari 
honako sei ildo estrategiko hauek ezarri dizkio 2017-2020 aldirako:

• 1. lerroa: Pertsonak ardatz nagusi gisa, eta osasun arloko desberdintasunak.

• 2. lerroa: Prebentzioa eta osasunaren sustapena.

• 3. lerroa: Zahartzea, kronikotasuna eta mendekotasuna.

• 4. lerroa: Osasun-sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa.

• 5. lerroa: Osasun-sistemako profesionalak.

• 6. lerroa: Osasun-zientzien arloko berrikuntza eta ikerketa9.

2013-2020 ALDIKO OSASUN PLANARI BURUZ

Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak zuzenean lotuta daude 2013-2020 aldiko Osasun 
Planarekin, Osasun Sailaren politikak garatzeko gida-dokumentutzat hartzen baita. Plan 

8 Hemen kontsulta daiteke: http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/
ildo-estrategikoak.pdf
9 Ikerketa eta berrikuntza honako hauek lortzen lagundu behar duten funtsezko bi elementu dira: alde batetik, euskal 
osasun-zerbitzuari eusten eta zerbitzu hori jasangarria izaten (asistentzia-kalitatea; eta unibertsaltasun-printzipioa, 
ekitate-printzipioa eta elkartasun-printzipioa), bestetik, biztanleriaren premietara egokitzeko eraldatzen, eta, azkenik, 
osasun-alorreko emaitzak hobetzen; baina, horretaz gain, euskal gizartearen garapen ekonomikoa eta soziala lortzen 
laguntzeko funtsezko tresnak dira.
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10 Hemen kontsulta daiteke: http://www.euskara.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/
adjuntos/osasun_plana_2013_2020-web%2020_03_2018.pdf. 

Ikusi 2016. urteari dagokion ebaluazioa hemen: http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/
eu_def/adjuntos/osasun-plana-txostena-2016.pdf
11 Ikusi hemen: https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/
adjuntos/investigacion_ innovacion_2020_es.pdf 

hori Eusko Jaurlaritzaren aurreko osasun-planekin (1994-2000 eta 2002-2010) bat etorriz 
eta haiekiko koherentzian egin zen, koherentziaren eta progresibitatearen alorrean ahalegin 
berezia eginez, eta etorkizunera begiratuz. Aipatutako plana aho batez onartu zuen Eusko 
Legebiltzarrak aurreko Legegintzaldian (2014ko apirilaren 2an)10. 

Osasun Planak lehentasunezko 5 arlo, 35 helburu eta 146 ekintza ditu. Lehenengo arloak 
(«Ekitatea eta erantzukizuna») osasuna eta osasun-ekitatea politika publiko guztietara 
eramatea eta kalitatezko euskal osasun-sistema ekitatiboa indartzea du helburu. Horretarako, 
planak 7 helburu partzial ezarri zituen; horietako bat (1.7 helburua) ikerketari eta berrikuntzari 
buruzkoa da: «Ikerketa eta berrikuntza sustatzea, zerbitzuan osasunaren hobekuntzari eta 
osasun-sistemaren kalitate eta eraginkortasunari buruzko ezagutza aplikatzeko». 1.7 helburua 
lortzeko, 2013-2020 aldiko Osasun Planak honako lau ekintza hauek artikulatu zituen:

• 1.7.1. Ikerketa sustatu eta finantzatzea (oinarrizkoa, klinikoa, epidemiologikoa, nazioz 
gaindikoa, osasun-zerbitzuetakoa eta abar), honako hauen gainean:

- Prozesu patologikoen kausak eta horiek antzeman eta tratatzeko prozesuak, medikuntza 
pertsonalizatua eta zehaztasun-medikuntza bezalako paradigmak barnean sartuz.

- Osasuneko desberdintasunen ebidentzia eta kausak.

- Osasuneko esku-hartzeen eraginkortasuna, osasun-arreta barne.

• 1.7.2. Ikerketen emaitzak gaixoei azkar aplikatzen zaizkiela sustatzea.

• 1.7.3. Euskal osasun-sistema berritzeko plana diseinatzea.

• 1.7.4. Ikerketa eta berrikuntza babestu eta sustatzeko mekanismoak garatu eta finkatzea 
(prestakuntza, berrikuntza eta sormenerako espazioak, ezagutza-sareak, eta abar).

SOBRE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD 2020 
(EIIS 2020)

+G+B arloak egiten duen apustuaren testuinguruan, hots, ZTBP Euskadi 2020 planean 
azaltzen den apustuaren testuinguruan, biozientziak-osasuna RIS3 Euskadi estrategian 
lehentasunezko arlotzat hartzearen testuinguruan alegia, eta 2013-2020 aldiko Osasun 
Planarekin eta osasun-sistemako ildo estrategikoekin bat etorriz, Osasun Sailak, parte hartzeko 
metodologia bat erabiliz, osasun arloko ikerketa eta berrikuntzarako lehenengo estrategia 
egin zuen eta 2016an aurkeztu zuen: Osasun arloko ikerketa eta berrikuntzarako estrategia, 
202011. Estrategia horrekin osasun arloko I+G+Bko jardueren finkapena landu nahi da, 
jarduera horiek behar bezala lotuz osasun-sistemarekin, eta eragile zientifiko-teknologikoekin 
(unibertsitateak, ikerketa-zentroak, zentro teknologikoak) eta industria biosanitarioarekin 
elkarlanean arituta garatuz. Praktikan, estrategia horrek euskal osasun-sistema publikoaren 
premiei erantzuten die, eta, gainera, sistema horrek 2020 ZTBP planari eta RIS3 Euskadi 
estrategiari egiten dion ekarpena artikulatzen du.
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Estrategia 4 ardatzetan egituratzen da, eta 4 helburu nagusi ditu, helburu bat ardatz 
bakoitzeko.

12 Ikusi dokumentua hemen: https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/ad-
juntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf 

ARDATZAK HELBURUAK

1. ardatza: Inpaktua I+G+Bko jardueren eragina handitzea, herritarren osasuna hobetzeko 
eta aberastasuna sortzen laguntzeko.

2. ardatza: Integrazioa Ikerketako eta berrikuntzako jarduera laguntza- eta irakaskuntza-
lanarekin integratzeko aurrera egitea.

3. ardatza: Pertsonak Osasun-sistemako langileek ikerketaren eta berrikuntzaren alorreko 
jarduerak egin ditzaten sustatzea eta pazienteen eta herritarren 
inplikazioa areagotzea.

4. ardatza: Baliabideak Osasunaren alorrean, ikerketaren eta berrikuntzaren finantziazioa 
hobetzea, bai barneko eta bai kanpoko baliabideen bitartez.

Helburu bakoitza 19 helburu partzialetan banantzen da, eta helburu horiei guztiei erantzuteko, 
estrategiak 57 ekintza proposatu ditu. Ardatz, helburu eta ekintza horiek 1. eranskinean 
zehazten dira. Osasun Sailak lau ardatzetan (Inpaktua, Integrazioa, Pertsonak eta Baliabideak) 
aurreikusi diren ekintzak hedatzen bukatu nahi du legegintzaldi honetan (2017-2020). 

OSAKIDETZAREN ERRONKEI ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOEI BURUZ 
(2017-2020)

2013-2020 aldiko Osasun Planean ez ezik, Osasun Sailaren lldo Estrategikoetan (2017-
2020) eta 2020. urteko Osasun Arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian ere ezarritakoaren 
haritik, Osasun Sailak ezarritako jarraibideak onartu ditu Osakidetzak, eta gogoeta elkarrekin 
egin ondoren, jarraibide horiek Sailaren erronkak izango balira bezala, gainditu behar diren 
erronkak izango balira proposatu ditu. Horiek guztiak Osakidetzaren erronka eta proiektu 
estrategikoak, 2017-202012 izeneko dokumentuan jasota daude. Dokumentu horretako 
Berrikuntza eta Ikerketa izeneko erronkan bi helburu nagusi aipatzen dira: 

• Osasun Arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategiaren (2020) hedapena osatzea.

• Sustatzea eta lehentasunezko arlotzat hartzea biozientzietan-osasunean egindako ikerketa.

Planteamendu orokor horretatik abiatuta, Osakidetzak hiru erronka estrategiko ezartzen ditu:

• Osasun arloko ikerketaren eta berrikuntzaren inpaktua, OIBE 2020 estrategiaren Inpaktua 
ardatzarekin bat etorrita.

• Ikerketa eta berrikuntza txertatzea asistentzia- eta irakaskuntza-jardueran, Integrazioa 
ardatzarekin bat etorrita.

• I+G+Bko jardueretan parte har dadin sustatzea, Pertsonak ardatzarekin bat etorrita.





3.
AURREKARIAK





29AURREKARIAK

3. AURREKARIAK
Euskal osasun-sistemak ikerketa eta berrikuntzako jarduerak egin ditu sistema sortu zenetik. 
Azken bi hamarkada hauetan, egitura, prozesu eta tresna berriak sortu dira osasun arloko 
I+G+Bko jardueren garapena antolatu eta errazteko. Aldi berean, pertsonek eta erakundeek, 
lehenik eta behin, osasun-politiketara egokitu behar izan dute une bakoitzean, baina, baita 
autonomia-erkidegoetan, estatuan eta Europan proposatutako I+G+Bko politiketara ere. 

Bilakaera horrek ezartzen du X. Legegintzaldiaren hasieran (2012-2016) zegoen abiapuntu-
egoera. Legegintzaldi horretan egin zen 2020. urterako osasun arloko ikerketaren eta 
berrikuntzaren lehenengo estrategia hori. 

Jarraian, lehendabizi, I+G+Bren garapenarekin eta I+G+Ba euskal osasun-sisteman 
kudeatzearekin lotutako mugarri edo jarduketa nagusiak adierazi dira, azken hamarkadetako 
ibilbide kronologikoa eginez. Bigarrenik, I+G+Bren osasun-maparen laburpena egin da 
hitz gutxitan.

1988-1999 ALDIA

Lehenengo Ikerketa Unitateak ezarri ziren Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko ospitale 
nagusietan, helburu orokorra ospitaleak ikerketa-zentro gisa egituratzen eta finkatzen 
laguntzea izanik13. Haien eginkizunak honako hauek dira: «morbimortalitatean eta osasun 
arloko osasun-arretan eragiten duten eta ikerketa-arloko hurbilpena behar duten arazoak 
antzematea, ikerketa-proiektuetarako aholkularitza metodologikoa ematea, emaitzak aztertzen 
laguntzea eta egon litezkeen aplikazioak bideratzea». 

Autonomia-erkidegoari dagokionez, 1997-2000 aldirako Zientzia eta Teknologia Plana (ZTP) 
egin zen lehenengo aldiz. Plan horrek plan industrialak ordezkatu zituen, eta bertan jaso zen 
sistema zientifikoa eta teknologikoa txertatu behar zela ikuskera sistematikotik begiratuta, 
eta horren ondorioz, garai hartan Teknologiako Euskal Sarea deitzen zitzaiona sortu zen 
1997. urtean (apirilaren 29ko 96/1997 Dekretua). Baina aintzat hartutako arlo zientifikoak 
eta teknologikoak zabaldu arren, osasun-sistema (eta sistema zientifikoa) ez zegoen ikerketa-
erakunde gisa onartuta esparru integratzaile horretan.

Europan PM3 (1990-94), PM4 (1995-1997) eta PM5 (1998-2002) Esparru Programak 
(PM) egon ziren indarrean, eta estatu-eremuan I+Gko I., II. eta III. Plan Nazionalak . Plan 
horien barnean osasun arloa eta osasun-ikerketari Osasun Ikerketarako Funtsaren (OIF) 
bitartez laguntzea gehitu ziren.

13 Osasun Ikerketarako Funtsaren (OIF) Carlos III.a Osasun Institutua (CIIIOI) ekintzatik eratorri dira, Osasun Arloko 
Sistema Nazionalaren (OSN) ikerketa-baliabideak antolatzeko estrategia gisa eta Osasun Arloko Sistema Nazionalaren 
oinarri izango zen ezagutza zientifikoa sortzen laguntzeko.
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2000-2009 ALDIA

I+G+Ba osasun-sisteman egituratzearen inguruko mugarri nagusia 2002. urtean, gogoeta 
estrategiko baten ondorioz, Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa 
(BIOEF) sortzea izan zen14. 

Haren helburua, estatutu sozialetan zehazten denaren arabera honako hau zen: «Euskadiko 
Osasun Sisteman berrikuntza eta ikerketa sustatzea, herritarren osasuna babesteko egitekoetan 
esku hartzeko ahalmena garatzeko eta hobetzeko tresna diren aldetik. Fundazioak, duen 
funtsezko helburua lortzeko, lankidetza, komunikazio eta elkarlanerako esparru bat eratuko 
du erkidegoan, estatuan eta nazioartean osasun arloko ikerketa, garapen eta berrikuntzan 
diharduten sektoreen artean».

BIOEF fundazioaren lehenengo jarduketak honako hauek izan ziren: ikertzaile guztiak eta 
haien jarduera (I+G-ko proiektuak, ildoak eta baliabideak) erregistratzea; kanpoko finantzaketa 
kudeatzea; laguntza-zerbitzuak ezartzea; ikerketa sustatzeko programak abian jartzea 
(asistentzia-langileak liberatzea, azpiegitura zientifiko-teknologikoak edo ikerketa-kontratuak 
batera finantzatzea); eta 2006. urtean, biobanku bat sortzea, ikerketa biomedikorako 
funtsezko aktibo bat, gaur egun edozein motatako lagin biologikoa kudeatzen duena. 

2008ko abenduan beste gertakari eraldatzaile bat gertatu zen; izan ere, Carlos III.a Osasun 
Institutuaren ereduari jarraikiz, Biocruces eta Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuak sortu 
ziren formalki (bi hitzarmenen bitartez). Bi Institutu horien garapena konplexua izan zen eta 
hurrengo hamarkadan egiaztatu ziren.

Autonomia-erkidegoan, BIOEF sortu aurretik, 278/2000 Dekretuak hedatu zuen Teknologiaren 
Euskal Sarearen irismena eragile zientifikoak sartzeko, eta Zientzia eta Teknologiaren 
Euskal Sarea deitu zitzaion. Euskadin, osasun-sistemarako mugarri garrantzitsuenetako bat 
221/2002 Dekretua egitea izan zen. Dekretu horrek, besteak beste, osasun arloko ikerketako 
eragileak sartu zituen, eta, era horretan, garai hartako Industria Sailaren deialdiak osasun-
sisteman egiten zen ikerketara zabaldu ziren15. Harrezkero, Sare horri Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzaren Euskal Sarea (ZTBES) deitzen zaio.

Euskal testuinguru orokorreko beste mugarri bat BioBasque Estrategia 2010 izeneko estrategia 
egitea eta hedatzea izan zen (2001. eta 2002. urteak) biozientziak garatzeko Euskadin, non 
osasun-sistemak funtsezko zeregina betetzen baitu dagoeneko. Estrategia hori 2001-2004 
aldiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean (ZTBP) sartu zen. Plan horretan apustu 
gehigarria txertatu zen etorkizuneko jarduera-sektore berrien arabera.

Europan, hamarkada horretan PM5 (1998-2002) eta PM6 (2002-2006) Esparru Programak 
eta PM7 (2007-2013) Esparru Programaren zati bat egon ziren indarrean, 50.000 milioi 
eurotik gorako aurrekontuarekin, Osasuna gaikako bederatzi esparruetako bat izanik. 

14 Gobernu Kontseiluaren 2002ko uztailaren 16ko erabakiaren bitartez.
15 Saiotek programa.
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Estatuaren eremuan, Osasun Arloko Lankidetza Ikerketako Gaikako Sareak (RETICS) eta Sa-
reko Ikerketa Biomedikoko Zentroak (CIBER) eratu ziren, zeinetan euskal osasun-sistema 
publikoko ikerketa-taldeek oso modu aktiboan parte hartzen baitute gaur egun; uztailaren 
3ko 14/2007 Legea, Ikerketa Biomedikoari buruzkoa, onartu zen; baita Osasuneko Ekintza 
Estrategikoa eta Prestatzen ari diren ikertzaileen estatutua ere.

2010-2016 ALDIA

Oraingo hamarkadan gertakari garrantzitsu asko ari dira gertatzen autonomia-erkidegoan. 
Gertakari horiek ondoren azalduko dira laburtuta:

• 2011: Biodonostia Osasun Ikerketa Institutu gisa egiaztatzea.

• 2011: Kronikgune ikerketa-zentroa eratzea.

• 2011: Europar Batasuneko 2010 BioBasque Estrategia bere RegioStars Awards-etan 
aintzatestea, bere diseinuarengatik eta emaitzengatik, eta Espezializazio Adimenduneko 
Estrategia (Smart Specialisation Strategy-ren itzulpena) deitzen hasi zenaren hasiera gisa.

• 2012: saiakuntza klinikoen kudeaketa BIOEFi agintzea.

• 2012: Euskal Biobankua abian jartzeko baimena berritzea16.

• 2013: lehenengo aldiz sortu da espezifikoki I+G+Bz arduratzen den zuzendaritza bat 
Osasun Sailean (195/2013 Dekretua, apirilaren 9koa).

• 2013: ikerketa eta berrikuntza Osasun Saileko ildo estrategiko bat izango balitz bezala 
hautatzea X. Legegintzaldian. 

• 2013: gaur egun indarrean dagoen 2013-2020 aldiko Osasun Plana onartzea. Plan 
horrek, Euskadirako osasun-politikak ezartzen ditu eta bere 5. kapituluan Ikerketa eta 
Berrikuntza izeneko 1.7 Helburua sartu du.

• 2103: Europar Batasunak Euskadi Reference Sitetzat hartzea (Erreferente Arloa) 
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) ekimenaren 
lehenengo lehiaketan.

• 2014: Berrikuntzarako Ekintza Plana (BEP) sustatzea euskal osasun-sistema publikoan 
berrikuntza-kudeaketak ikuspegi integral batetik kudeatzeko eta egikaritzeko aurretiazko 
ekimen gisa. Garai horretan, sistemak ez zeukan datu-baserik (tresna), adierazlerik, edo 
metrikarik, ezta, beraz, osasun-berrikuntzari buruzko informazio korporatiborik ere.

• 2014: Innosasun programaren proiektu pilotu gisa sustatzea. Programa hori osasun-
sistemaren eta enpresa-sektorearen arteko elkarrekintza errazteko diseinatu zen, baita 

16 Osasun Sailak emandakoa 41/2017 Legearen arabera, 1716/2011 Errege Dekretuaren babesean.
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hirugarrenek dituzten premietan laguntzeko eta, eskatuz gero, premia horiei erantzun 
pertsonalizatua emanez laguntzeko ere.

• 2014: gaur egun indarrean dagoen Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plana 
Euskadi 2020 (ZTBP 2020) eta RIS3 Euskadi Estrategia, hots, biozientziak-osasuna 
lehentasunezko arlotzat hartzen dituena, onartzea. Jaurlaritzak Osasun Sailari agindu dio 
arlo hori susta dezala.

• 2015: Biocruces Osasun Ikerketa Institutu gisa egiaztatzea.

• 2015: RIS3 Euskadi estrategia hedatzen hasi da, Osasun Saila buru duen biozientziak-
osasuna arloko pilotatze-taldea eratu da eta lehenengo lantaldeak sortu dira. 

• 2015: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea eguneratu da (ekainaren 23ko 
109/2015 Dekretua). Dekretu horretan osasun arloko eragile zientifiko-teknologikoen bi 
kategoria onartzen dira: Osasun Ikerketa Institutuak eta I+Gko Erakunde Sanitarioak.

• 2015: BIOEFen estatutu sozialak eguneratu dira sortu zireneko helburua aldatu gabe, 
baina beren eginkizunak egokituz eta zehaztuz indarreko testuinguruan: «Berrikuntza eta 
Ikerketa Sanitarioko Euskal Fundazioak honako hau du helburu nagusitzat: Euskadiko 
Osasun Sisteman, berrikuntza eta ikerketa sustatzea; eta halako jardueren bitartez, 
batetik, herritarren osasuna babesteari dagokionez osasun-sistemak esku hartzeko 
dituen gaitasunak etengabe hobetu eta garatzea nahi da, eta, bestalde, osasun sistemak 
balioa sortzen laguntzea eta Euskal Autonomia Erkidegoaren garapen sozioekonomikoa 
bultzatzea. Daukan funtsezko helburua lortzeko, lankidetza, komunikazio eta elkarlanerako 
esparru bat da Fundazioa erkidegoan, estatuan eta nazioartean, osasun arloko ikerketan 
eta berrikuntzan diharduten sektoreei dagokienez. Programa eta politikek –sanitario 
eta sektoreen artekoek– oinarria izaten laguntzen du Fundazioak, Euskadiko Osasun 
Sistemak kalitate eta lehiakortasun handiagoa izateko, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 
aberastasuna eta garapen sozioekonomikoa sortzen laguntzeko».

• 2015: Euskal Biobankuari buruzko araudia eguneratu da (uztailaren 7ko 135/2015 
Dekretua eta 2015eko uztailaren 13ko Agindua).

• 2015: Euskadiko Gaixotasun Arraroen Erregistroa abiarazi da.

• 2016: Osasun Arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategia 2020 aurkeztu zen (otsailean) 
Urkullu Lehendakariarekin batera. Euskadin mota honetako estrategia bat egiten den 
lehenengo aldia da.

• 2016: bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari 
buruzko uztailaren 8ko 11/2016 Legea argitaratu da. Lege horretan zainketa aringarrien 
eremuko ikerketari buruzko xedapen gehigarri bat gehitu da (bosgarrena).
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OSAKIDETZAKO
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EUSKAL OSASUN SISTEMA
PUBLIKOA RVCTI-n SARTZEN DA

OSASUN 
IKERKETARAKO ETA 
BERRIKUNTZAKO 
ZUZENDARITZA

OSASUNAREN 
LEHENENGO 
I+G+b
ESTRATEGIA

BIODONOSTIAREN
AKREDITAZIOA BIOCRUCESEN

AKREDITAZIOA

KRONIKGUNE SORTU
EGITEN DAIKERKETA ETA BERRIKUNTZA JARDUERAREN

EGITARATZEA ETA HAZKUNDEA

ESPEZIALIZATUTAKO BULTZADA
KOOPERAZIOA, ORIENTAZIO 

ESTRATEGIKOA ETA ERAGINA HOBETZEA,

2013-2014 URTEAN KOKATUTA

CIC ETA BERCen
GARAPENA

REGIOSTAR
AWARD SARIA

PCTI 2020
BIO  ZIENTZIAK-OSASUNA
RIS3 REN LEHENTASUNA

BIOBASQUE 2010 
ESTRATEGIA

OSASUN PLANA
2013-2020

IKERBASQUE SORTU EGITEN DA

BASQUE BIOCLUSTEREKO
SORKUNTZA*

* Posteriormente (2017) se transformó en Basque Health Cluster.

2016. urtearen hasieran, I+G+Brekin lotutako mapa sanitarioa modu eskematikoan irudikatzen 
zen hiru mailatan banatuta: 

• Plangintza, arauketa eta finantzaketa, Eusko Jaurlaritzak egikaritzen dituenak. 

• I+G+Bren kudeaketa, sustapena, laguntza eta hari buruzko informazioa, BIOEFek 
egikaritzen dituenak.

• I+G+Bko jarduerak egikaritzea: jarduera horiek Osasun Ikerketa Institutuetan, 
Kronikgunen eta Erakunde Sanitario Integratuetan errotutako ikerketa-unitateetan eta 
-taldeetan kokatuta daude batez ere.

Aurrerago ikusiko denez (5. kapitulua), I+G+Ba egikaritzen eta/edo kudeatzen duten zentroen 
mapa pixkanaka aldatzen ari da. Nolanahi ere, adierazi behar da mapa osatzen duten eta 
arestian aipatu ditugun osagaiak elkarrekin erlazionatuta daudela eta I+G+Bko continuumean 
zehar eta haren bitartez, estrategian jasotzen zenaren arabera. 

1. irudia: Mugarrien kronograma
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I+G+Bko continuumak esan nahi du I+Gren lehenengo ideiatik edo emaitzatik produktu, 
prozesu edo zerbitzu baten garapenera edo osasun-zerbitzuaren eraldaketara eramaten duen 
eta pazientearen mesederako ohiko jardunbide klinikoan erabiltzen den bidean inplikatuta 
dauden eragile eta fase asko daudela. Emaitzetara bideratuta dagoenez, bide hori guztia 
lantzeari ikuspegi traslazionala deitzen zaio. Ikuspegi horretan bi puntu kritiko identifikatzen 
dira, eten traslazionalak izenekoak. Lehenengo etena ikerketa biomedikoaren berezkoa 
da, laborategian esperimentatzetik pertsonekin egindako proba klinikoetara igarotzearekin 
lotuta dago. Bigarrena I+G+Bko jardueraren emaitzak ohiko jardunbide klinikoan ezartzeko 
zailtasunari buruzkoa da. 

OIBE 2020 estrategiak I+G+Bko continuum osoa hartzen du kontuan, tartean sartutako 
elementu guztiak eta haiekiko elkarrekintzak hartu behar baititu kontuan azken helburua 
bermatzeko: I+G+Bren emaitzak inpaktu positiboa izatea. 

2. irudia: I+G+Brekin lotuta dauden euskal osasun-sistema sanitarioko 
erakunde nagusiak

Sinplifikatzeko, I+G+Bko continuum hori linealki marraztu da, baina sarrera, irteera eta 
elkarrekintza asko ditu benetan. Continuum horretan, gainera, Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sareko beste eragile batzuekin eta enpresekin elkarlanean aritzen 
dira askotan. 

Iturria: OIBE 2020

Oinarrizko
 ikerketa

Prototipoen
 identifikazioa 
eta diseinua

Garapen 
aurreklinikoa

Hasierako 
saiakuntza 
klinikoak

Amaierako 
saiakuntza 
klinikoak

Osasun 
produktuen eta 

teknologien 
ebaluazioa

Osasun 
zerbitzuei 

buruzko ikerketa

Ezagutzaren 
kudeaketa

Osasun 
laguntza 
ematea

Lehenengo arrakala translazionala Bigarren arrakala translazionala
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Hau azaltzen da bere Ikuspegian: “Ikerketako eta berrikuntzako jarduerengatik eta emaitzak 
pertsonen osasuna hobetzeko, sistemaren beraren jarduera hobetzeko eta enpresa-sarearekin 
lankidetzan aberastasuna eta enplegua sortzeko erabiltzeagatik aintzatetsia den osasun-
sistema publikoa» lortzea 2020an”.
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4. ESTRATEGIA HEDATZEA 
2020. urterako Osasun Arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategiaren hedapena eragiketa 
konplexua da tartean sartuta dauden eta nahitaez koordinatu behar diren egitura, instantzia 
eta pertsona asko daudelako, azken batean baliabide asko (erakunde-arlokoak, antolamendu-
arlokoak, teknikoak, giza baliabidea eta finantza-arlokoak). Estrategiak 4 helburu estrategiko 
eta 19 helburu partzial proposatu ditu. Helburu horiek betetzeko, 57 ekintza identifikatu zi-
ren, eta ekintza bakoitzaren barnean izaera eta iraupen desberdinetako proiektu edo jarduke-
ta zehatzak jar daitezke abian. Ikusten da hedapena konplexua dela aintzat har daitezkeen 
ekintzen % 32 soilik har daitezkeelako «indibidualtzat», betiere ulertuta, egon daitezkeen 
ñabardura guztiekin, ekintza horien garapena erakunde baten mende dagoela nagusiki (Osa-
sun Saila, Osakidetza edo BIOEF) eta ekintzen gainerako % 68a «kolektiboak» direla edo 
haien garapena hainbat erakunderen mende dagoela. Ekintzen arabera, erakunde batzuk edo 
besteak izango dira protagonistak.

Estrategiaren hedapena eta jarraipena, gainera, funtsezko bi arrazoik baldintzatzen dute:

• OIBE 2020 estrategia I+G+Bko lehenengo estrategia esplizitua da osasun arloan eta, 
ikuspegi integral batetik begiratuta, I+G+Bko jarduerak osasun-sisteman garatzen diren 
esparru hoberenari heltzen dio ahalik eta inpakturik handiena lortzeko. Estrategia berria 
denez, ez dauka, euskal osasun-eremu publikoari dagokionez, erkatu edo alderatu ahal 
izateko aurreko erreferentzia estrategikorik. Horregatik, hedapenarekin berarekin batera, 
estrategia horren aurrerapena ahalik eta modurik objektiboenean aztertzea ahalbidetzen 
duen jarraipen-sistema bat landu da, eta, ondoren, azken ebaluazioan, aldatu nahi den 
jokalekuan hasitako ekintzek izan dezaketen eragina ulertzea erraztu da. 

• Estrategiak beste konplexutasun-osagai bat dauka, bi helburu lortu nahi dituelako 
(helburu hori estrategiaren Egitekoa atalean jasota dago): “Euskal Autonomia Erkidegoan 
biozientziak-osasuna arloaren garapena sendotzen laguntzea; horretarako, I+G+Bko 
jarduerak instituzionalizatuko dira osasun-sisteman eta enpresekiko eta beste eragile 
batzuekiko elkarreraginak bideratuko dira, osasunean eta balio-sorkuntzan emaitzak 
hobetzeko”. Hau da osasun-sistema Euskadiko lehiakortasunerako nahitaezko elementu 
gisa interpelatzen den lehenengo aldia zalantzarik gabe. Osasun-sistemaren zati baterako, 
berrikuntzaren euskal ekosisteman eragile aktibotzat hartzea berria izan daiteke. Baina, 
gainera, kontuan izan behar da biozientzien-osasunaren eremua, termino erlatibotan, 
gaztea eta sortu berria dela Euskadin, eta beste sektore helduago batzuetan dagoen 
garapen osagarri guztia oraindik ez duen bizi-zikloaren fase goiztiarrean dagoela. Sektore 
helduago horiek honako hauek dira: energia eta fabrikazio aurreratua, hots, espezializazio 
adimenduneko euskal estrategiaren lehentasunezko beste bi arloak. Beraz, estrategiaren 
zati handi bat euskal osasun-sistema publikotik kanpo dauden zati, eragile eta erakunde 
desberdinek elkarrekin bat egitean eta lotzean datza aurreikusitako helburuak lortzeko.
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Testuinguru horretan, garrantzitsua da laburtzea nola hedatzen ari den OIBE 2020 estrategia, 
hau da, nor ari den parte hartzen, lana nola egiten ari den, eta hedapena nola monitorizatzen 
ari den.

1. Nortzuk ari diren parte hartzen: hedapenean hainbat maila daude sartuta, makro 
mailatik hasita, plangintzaren, legeriaren, erregulazioaren eta finantzaketaren arloko 
erantzukizunak izanik, batez ere ikerketa- eta berrikuntza-jarduerak egiten dituzten 
zentroekin bukatzeraino. 

a. Osasun Saila: Osasun Sailburuordetzako Zuzendaritzak inplikatzen ditu batez ere, 
hots, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza, Plangintza, Antolamendu 
eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen 
Zuzendaritza, baina ez horiek bakarrik. Horien barnean, ekintza batzuetan inplikazio 
espezifikoa duten zatiak daude: I+Gko laguntzen arloa; teknologia sanitarioak 
ebaluatzeko zerbitzua (OSTEBA) eta Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa (IKBE).

b. Osakidetza: Zuzendaritzek (Osasun Laguntza Zuzendaritza, Giza Baliabideetako 
Zuzendaritza, Ekonomia eta Finantzetako Zuzendaritza eta haien zuzendariordetza 
gehienak) hartzen dute parte, baita Informatika eta Informazio-sistemen 
Zuzendariordetzak eta Aholkularitza Juridikoaren Zuzendariordetzak, eta erakundeen 
zatiek ere, funtzio espezifikoak dituztenek, hala nola Integratzeko eta kronikotasuna 
artatzeko Zerbitzuak (SIAC) edo Erosketa Publiko Berritzailearen Bulegoak.

c. Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioak (BIOEF) I+G+Bren 
alorrean Osasun Sailari ematen dion laguntza orokorraz gain, estrategiaren hedapena 
barne, OIBE 2020 estrategian aintzat hartzen diren hainbat ekintza diseinatu eta/
edo koordinatzeaz arduratzen da. 

d. Biodonostia17, Biocruces Bizkaia18 eta Bioaraba19 Osasun Ikerketa Institutuek 
eta Kronikgunek20 I+G+Bko proiektuak eta bestelako jarduerak egikaritzeko zentro gisa 
hartzen dute parte, baita eragile aktibo gisa ere ekintza asko abiarazteko eta ezartzeko.

e. Maila zabalago batean, ezinbestekoa da RIS3 Euskadi estrategiarekin zuzenean 
lotuta dauden ekimenetan parte hartzen duten beste erakunde batzuk aipatzea. Izan 
ere, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile asko aipatu behar 
dira, UPV/EHU barne; azken hori, gainera, Osasun Ikerketa Institutuen bazkide 
sortzailea da. Aipatu behar diren beste batzuk honako hauek dira: Basque Health 
Cluster eta gobernuko beste sail batzuk eta lotutako erakundeak, gaikako arloetako 
bost lantaldeetakoren batean21, biozientziak-osasuna RIS3 estrategiaren pilotatze-
taldean, edo proiektu zehatzen garapenean parte hartzen dutenak.

2. Nola egiten ari den lana: 

a. Hedapena aldez aurretik ezarrita zeuden talde edo batzorde batzuetan oinarritzen 
da, zehazki, institutuak koordinatzeko taldean, zeinetan Osasun Ikerketako hiru 
Institutuek, BIOEFek eta Osasun Sailak hartzen baitzuten parte; era berean, Ikerketa 

17 www.biodonostia.org
18 www.biocrucesbizkaia.es
19 www.bioaraba.org 
20 www.kronikgune.org
21 Gailu medikoak, gaixotasun arraroak, medikuntza pertsonalizatua, analitika aurreratua (Big data) eta neurozientziak-neuroteknologiak
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eta Berrikuntzako Zuzendaritza Zabalduaren Batzordean ere oinarritzen da. Batzorde 
horretan, Osasun Sailak, BIOEFek, Osakidetzak, koordinatzaile soziosanitarioek eta 
Kronikgunek hartzen dute parte. Hala eta guztiz ere, estrategiarako zehazki, hedapena, 
kasu askotan, koordinaziorako, hedapenerako eta/edo lanerako taldeak sortuz egiten 
da. Talde horiek aurrera egin nahi den gaietatik edo ekintzetatik abiatuta antolatzen 
dira eta tartean sartutako erakunde desberdinek hartzen dute parte talde horietan. 
5. kapituluan aipatu dira talde horiek. Estrategiaren aurrerapena, dagokion ekintzan.

b. Lanerako estandarrak edo irizpide komunak ezarri dira hedapena ordenatua izan dadin 
errazteko (erakunde protagonistei): prozedurak (lanerako prozedura normalizatuak, 
LPNak) edo plangintzarako, eragiketarako eta koordinaziorako tresnak ezarri dira.

c. Estrategiak 2016. urtetik 2020. urtera bitarteko indarraldia du, hau da, bi 
legegintzalditan hedatuko da. Aldi horretan bertan indarrean egongo dira Osasun 
Plana (2013-2020) eta Osasun Sailak eta Osakidetzak abian jarritako programak 
edo ekimenak. Horregatik, hedapena unean-unean saiatu da ahalik eta koherentzia 
eta bat-etortze handiena izaten indarreko esparru estrategiko eta operatiboekin. 
Adibide gisa, aipatu behar dugu Osakidetzaren proiektu estrategikoak (2017-2020) 
guztiz bat datozela OIBE 2020 estrategiaren lehenengo hiru ardatzekin (Inpaktua, 
Integrazioa, Pertsonak) eta, hasieratik, koordinatuta egon direla proiektu horietaz 
arduratzen diren taldeak eta OIBE 2020 estrategia hedatzeaz arduratzen direnak.

3. Nola monitorizatzen den. Edozein estrategiaren jarraipena edo monitorizazioa funtsezko 
elementua da, oinarrizkoa estrategiak izan dezakeen ondorioa bere neurrian ebaluatzeko 
eta hurrengo plangintzaldiari aurre egiteko. Erabiltzen ari den metodologiaren xehetasuna 
2. eranskinean dago; hemen elementu nagusiak aipatuko ditugu:

a. Informazioa eta datuak atzematea eta egiaztatzea: lehen mailako eta bigarren mailako 
iturrien bitartez, baita I+G+Bko kudeaketa integrala egiteko tresnaren bitartez 
(Fundanet) eta elkarrizketak eginez erkatuz ere. Bilketa-erritmoa desberdina da datu 
motaren arabera (batzuk hilero biltzen dira, beste batzuk hiru hilean behin edo urtero, 
eta beste batzuk eskatu ahala).

b. Ikus daitekeen monitorizazio-sistema bat eraikitzea, sistema horretan erabilitako 
irizpideen eta aldagaien ezarpena ere biltzen duena ekintzen aurrerapena balioesteko 
eta lau kategoria globaletan sailkatzeko: hasi gabeak; hasiak; aurreratuak; ezarriak.

c. Ekintzak helburuaren eta ardatzaren arabera sailkatzea, jarraipena egiteko diseinatutako 
tresnaren bitartez. Tresna horrek ahalbidetuko du aurrerapenak automatikoki ikustea.

d. Ekintzen aurrerapenaren eta/edo betetzearen balioespen kualitatiboa. Hedapenari 
buruzko, hau da, identifikatutako 57 ekintzetan jarduketak egiteari buruzko balioespen 
kuantitatiboa osatu ondoren, balorazio kualitatiboa egin da interpretazio kuantitatiboa 
moldatzeko, arlo sendoak identifikatuz, baina baita dagoeneko abian jarrita dauden 
baina birbideratu behar diren edo baliabide gehiago erabili behar diren ekintzetan 
hobekuntza-arloak ere identifikatuz.
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5. ESTRATEGIAREN AURRERAPENA
Kapitulu honetan estrategia monitorizatzeko edo estrategiaren jarraipena egiteko konpromisoa 
bete nahi da. 2018. urtean, monitorizazioa berezia da, tarteko berrikuspena delako, eta 
berrikuspen horrek, gainera, estrategiak berak ezartzen duenaren arabera, honako honetarako 
balio duelako: «ezarritako jarduketa-ildoen baliozkotasuna ez ezik, I+G+Bko egitura-maparen 
bilakaera ere aztertzeko». Litekeena da osasun-sisteman bertan, I+G+Ba sistema horretan 
sartzeko erritmoan eta ingurunearen bilakaeran izandako aldaketen ondorioz estrategia 
honetan proposatutako ildoak berregin behar izatea edo lerro eta jarduketa berriak sartu 
behar izatea.

Horrenbestez, kapitulu hau bi zatitan egituratzen da:

1. Osasun arloko I+G+Bko egitura-maparen bilakaera erakustea, estrategiaren egungo 
testuingurua eta pixkanakako hedapena ulertzen laguntzeko. 

2. Estrategiak izandako aurrerapena deskribatzea eta kuantifikatzea termino orokorretan, 
baita ardatzen, helburuen eta ekintzen arabera ere, balioespen kualitatibo bat eginez.

5.1. I+G+B-KO EGITURA-MAPAREN BILAKAERA

Aurrekarien kapituluan adierazten denez, 2016. urtearen hasieran, honako hauek osatzen 
zuten I+G+Bko egitura-mapa:

• BIOEF Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioak, osasun arloko I+G+Ba 
sustatzeko tresna nagusi gisa, Osasun Sailaren jarraibideen mende.

• Kronikgune zerbitzu sanitarioak eta kronikotasuna ikertzeko zentroa.

• Egoera desberdinetan dauden Osasun Ikerketako Hiru Institutu: Biocruces eta Biodonostia 
Carlos III.a Osasun Institutuak (CIIIOI) egiaztatzen ditu eta Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) eragileak dira; Bioaraba eratuta dago, baina ez 
dauka berezko entitate juridikorik, ez dago ZTBES sareko eragile gisa egiaztatuta eta 
CIIIOI institutuak ere ez du egiaztatzen.

• Ikerketa-taldeak eta ikerketa egiten laguntzeko unitateak hainbat Erakunde Sanitario 
Integratutan (jarduera handiena dutenak Araba ESI, Barrualde Galdakao ESI eta Bilbao 
Basurto ESI izanik). BIOEF arduratzen da horiek guztiak kudeatzeaz. Talde horiek une 
horietan ez zeuden osasun-ikerketa institutu bakar bati ere lotuta.

2017. urtean, XI. Legegintzaldiaren hasieran, Osasun Sailak jakinarazi zuen ikerketa- eta 
berrikuntza-jarduera lau ikerketa-zentroren bitartez (Kronikgune eta Osasun Ikerketako hiru 
Institutu –lurralde bakoitzeko bat–) eta BIOEFen bitartez egituratzea erabaki zela. BIOEF 
izango zen korporazio-buru.
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Erabaki horrek argi eta garbi zehazten du helburu-mapa, eta BIOEFek gauzatutako eginkizun 
batzuk deszentralizatzeko azken faseari heltzea dakar, Biodonostiaren sorrerarekin hasi zen 
eta Biocrucesen sorrerarekin jarraitu zen faseari, alegia. Prozesu hori, eta ateratzen den mapa 
berriaren ezarpena eta gobernantza, pixkanaka egin dira eta hainbat urtetan garatu dira. 
Oinarrizko mugarri nagusiak Bioarabaren sorrera formala eta erakunde juridiko propioa eman 
ondoren ZTBES sareko eragile gisa egiaztatzea dira; eta Biocruces Biocruces Bizkaia bihurtzea.

Garrantzitsua da azpimarratzea prozesu hori ekintzetako batean (2.2.5 ekintza) dagoela jasota 
zehazki eta estrategiaren hedapenarekin batera azaltzen dela. Izan ere, egitura-maparen 
bilakaerak hedapenari eragiten dio funtsezko bi arrazoirengatik:

• Osasun Ikerketa Institutuen bizi-zikloaren unea desberdina izatea, eta, bereziki, 
Bioarabak ibilbide txikiagoa izatea Institutu gisa, eta horrek eragina izan dezake ekintza 
batzuk «aurreratuak» edo «ezarriak» gisa balioesteko.

• Egituraketa-prozesuaren abiadura eragina izaten ari da ekintza zehatz batzuk abian 
jartzeko garaian; izan ere, mugarri jakin batzuk osatu arte ezin izango dira beste ekintza 
batzuk hasi edo ekintza horietan aurrera egin.

Laburbilduz, honako hau izango litzateke osasun arloko I+G+Bren maparen irudi berria 
2018. urtean:

Plangintza,
finantzaketa 
eta arauketaKudeaketa eta 

I+G+b euskarria

I+G+bko 
agente jarduleak

Iturria: OIBE 2020

Erakunde mota bakoitzak bere izaera propioa du eta eginkizun desberdinak betetzen ditu, 
baina eginkizun horiek koordinatuta daude 3. kapituluan aipatu den I+G+Bko continuumaren 
ikuspegitik. 

BIOEFen22 funtsezko helburua berrikuntza eta ikerketa Euskadiko osasun-sisteman sustatzea 
da, haien arteko koordinazioa bermatuz, eta osasun arloko eta sektore arteko politikak eta 

22 Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi www.bioef.org

3. irudia: Osasun arloko I+G+Bren egitura-mapa
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programak oinarritzen lagunduz, Euskadiko osasun-sistemari ahalik eta lehiakortasun eta 
kalitate handiena emateko eta aberastasuna eta garapen sozioekonomikoa sortzen laguntzeko. 
BIOEFen estatutu sozialek fundazio horrek betetzen dituen jarduera zehatzak (zazpi kategoria) 
biltzen ditu. Jarduera horiek honako alderdi hauekin daude lotuta, besteak beste: alde batetik, 
Osasun Sailari laguntzearekin ikerketa- eta berrikuntza-jarduerei buruzko plan estrategikoak 
eta operatiboak diseinatu, planifikatu, kudeatu eta ebaluatzen; eta bestetik, osasun-sistema 
publikoan sortutako ezagutza eta teknologia transferitzearekin eta balioestearekin.

I+G+Bko erakunde-mapa berria behin betiko ezarriz, BIOEFek zeregin horiek bere gain hartzen 
ditu lau ikerketa- eta berrikuntza-zentroen (Osasun Ikerketa Institutuak eta Kronikgune) 
korporazio-buru delako.

Osasun Ikerketa Institutuek lurralde bakoitzeko ospitaleetako eta lehen mailako arretako, 
Euskal Herriko Unibertsitateko eta, hala badagokio, inguruneko beste zentro batzuetako 
ikerketa-taldeen gaitasunak osatzen dituzte. Institutu horien eginkizun nagusia ikerketa 
traslazionala egitea da eta I+D+Bko continuumaren lehenengo zatian lehenengo eten 
traslazionalaren ingurura bideratuta daude batez ere. Institutu bakoitza indarrak dituen hainbat 
arlo zientifikoren23 inguruan eraikitzen da. Arlo horiek institutuaren plan estrategikoetan 
identifikatzen dira. 

a) Bioaraba: litekeena da gaur egun dituen zazpi arloak aldatzea laster, 2018. urtean 
egiten hasiko den Plan Estrategiko berriaren emaitza gisa

- Hauskortasuna eta osasun mentala

- Gaixotasun kardiobaskularrak

- Loaren nahasmenduak

- Arnasketako gaixotasunak

- Osasun-zerbitzuak, lehen mailako arreta eta big data

- Gaixotasun arraroen zerrenda

- Sistemen patologia

- Garapen farmazeutikoa

b) Biocruces Bizkaia: egungo arloak berrikusten ari dira Institutua Bizkaiko lurralde 
osora hedatzen ari delako eta ikerketa-talde berriak sartzen ari direlako. Orain arte 
lehentasunezko zazpi arlo daude:

- Lehen mailako arreta osasunean, prebentzioa eta gaixotasun kronikoak

- Minbizia

- Endokrinologia, metabolismoa, nutrizioa eta giltzurruneko gaixotasunak

- Gaixotasun autoimmuneak, hanturazkoak eta infekziosoak

- Nerbio-sistemako gaixotasunak

23 Informazio gehiago nahi izanez gero, komenigarria da zentro bakoitzeko webguneak berrikustea.
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EZARRIAK

AURRERATUAK
HASIAK

HASI GABEAK

57 EKINTZA

10 (%17,5)

21 (%36,8)

19 (%33,3)

7 (%12,3)

4. irudia: Ekintzen aurrerapen-maila (ekintza kopurua, %-tan)

- Ama-umeen osasuna eta laguntza bidezko ugalketa

- Kirurgiaren, transplantearen eta osasun-teknologien berrikuntza

c) Biodonostia: lehentasunezko zazpi arlo bertikal eta zeharkako bi arlo identifikatu ditu 
(berrikuntza-arloaz gain)

- Neurozientziak

- Gaixotasun hepatiko eta gastrointestinalak

- Gaixotasun infekziosoak

- Onkologia

- Gaixotasun sistemikoak

- Epidemiologia eta osasun publikoa

- Bioingeniaritza

- Zeharkakoak: zahartzea, doitasun-medikuntza

Kronikgune, aldiz, osasun-zerbitzuetako24 ikerketaz arduratzen da, eta ikerketa horren bitartez, 
osasun-sistemako politikak eta programak aipatutako eremuetan zientifikoki oinarritzen 
laguntzen du, bigarren eten traslazionalaren ingurura bideratuta. Institutuak ez bezala, 
Kronikgune euskal osasun-zerbitzu osoarekiko zeharkakoa da, mugaketa geografikorik gabe. 

5.2. ESTRATEGIAREN AURRERAPEN OROKORRA 

Kapitulu honetan, ardatz bakoitzak izandako aurrerapen nagusiak ikus daitezke, ekintzei 
buruzko azterketa zehatz bat eginez. Estrategiaren 57 ekintzetatik, ekintzen % 87,7 hedatu 
dira. Bereziki % 17,5 (10) ezarrita daude, % 36,8 (21) aurreratuak daude, % 33,3 (19) 
hasita daude, eta % 12,3 (7) ez dira hasi, 4. irudian ikus daitekeenez.

24 Kronikguneren jarduera bere webgunean kontsulta daiteke: www.kronikgune.org
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Ekintzen aurrerapen-maila ardatz bakoitza kontuan hartuta aztertzen badugu, esan behar 
dugu 1. eta 2. ardatzetan daudela ezarritako ekintzen kopuru handiena; 3. eta 4. ardatzetan, 
aldiz, ezarritako ekintzak badaude ere, hedapenaren garrantzia hasitako eta aurreratutako 
ekintzen artean banatzen da, eta, neurri txikiagoan, hasi gabekoetan. 

5. irudia: Ekintzen aurrerapen-maila ardatzen arabera (ekintza kopurua, %-tan)

5.2.1. INPAKTUA ARDATZA

Inpaktua ardatzak I+G+Bko jardueren inpaktua areagotzeko helburua lantzen du, bai herritarren 
osasuna hobea izateko eta osasun-sistema efizientea izateko emaitzetan nahiz biozientzietako-
osasuneko sektorearen garapen sozioekonomikoan (enplegua eta aberastasuna sortzea). 
Horregatik, ezinbesteko ardatza da RIS3 Espezializazio Adimenduneko Estrategia garatzen 
laguntzeko. Halaber, Inpaktua ardatzak kanpoko eragileekin eta I+G+Bko prozesuaren efizientzia 
handiagoa izatearekin (balio-kate osoa) lotutako ekintza jakin batzuk sustatu nahi ditu. 

Inpaktua ardatza 6 helburu partzialen inguruan antolatzen da:

H1.1 Ikerketa eta berrikuntzaren ebaluazio-prozesuak (ex ante  eta ex post) garatzea, 
ikerketa/berrikuntza mota bakoitzari eta ikuspegi traslazionalari egokituta, eta osasun-
sistemaren premietara bideratuta.

H1.2 Prospektibaren alde egitea eta osasun-teknologien eta -prozeduren ebaluazioa osasun-
sistemaren premietara egokitzea, eta horien erabilpena hobetzea, erabakiak hartzeko eta 
betearazteko.

14 18 16 9

4
(%28,6)

6
(%42,9)

3
(%21,4)

1 (%7,1)

3
(%16,7)

7
(%38,9)

7
(%38,9)

1 (%5,5)

4
(%25)

8
(%50)

2
(%22,2)

4
(%44,4)

1
(%11,1)

1 (%6,2)

3
(%18,8)

2
(%22,2)

1. ARDATZA:
INPAKTUA

2. ARDATZA:
INTEGRAZIOA

3. ARDATZA:
PERTSONAK

4. ARDATZA:
BALIABIDEAK

HASI GABEA HASIA AURRERATUA EZARRIA
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H1.3 Osasun-sistemaren I+G+Bko jardueraren emaitzen balioespena erraztea, eta horien 
ezarpena eta/edo transferentzia bultzatzea.

H1.4 Zientzia-teknologiako enpresa eta eragileekiko elkarlana areagotzea, osasun-sistema 
erreferentziako bazkide bihur dadin.

H1.5 Berrikuntzen garapena bultzatzea, osasun-sistema horien bultzatzailea izanik.

H1.6 RIS3 estrategiaren esparruan ikerketa eta berrikuntzarekin lotutako apustu komunak 
zehaztea.

Ardatz honetan helburuen arabera egindako azterketa orokor batek ahalbidetzen du erakustea 
ekintza gehienak, oro har, ezarrita daudela edo abian jarrita daudela. Aurreikus daiteke ekintza 
aurreratu gehienak ezarrita egongo direla 2020. urtean.
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6. irudia: Aurrerapen-maila helburu partzialen arabera: INPAKTUA ARDATZA

Jarraian, xehetasunez azalduko da ekintzen aurrerapena:

1.1. HELBURUA

Ikerketa eta berrikuntzaren ebaluazio-prozesuak (ex ante eta ex post) garatzea, 
ikerketa/berrikuntza mota bakoitzari eta ikuspegi traslazionalari egokituta, eta osasun-
sistemaren premietara bideratuta.

1.1.1. EKINTZA Sortzen ari diren ikerketa-lehentasunak eta berrikuntza-proiektuak 
zehaztu eta aukeratzeko prozedura(k) gehitzea.

Hasierako egoera

Sortzen ari diren ikerketa-lehentasunak eta berrikuntza-proiektuak zehaztu eta aukeratzeko 
sistema-mailan egiten den ekintzak 2013-2020 aldiko Osasun Planean, Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzako Plana Euskadi 2020 - Espezializazio Adimenduneko Estrategia, Osasun 
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Sailaren 2017-2020 aldiko Ildo Estrategikoetan eta Erakunde Sanitario Integratuen (ESI) eta 
Osasun Ikerketa Institutuen plan estrategikoetan ezarritako lehentasun estrategikoak hartzen 
ditu kontuan. Erakunde batzuetan eta hainbat jardueratarako artikulazio- eta sistematizazio-
maila desberdina duten prozedurak daude, hala nola kontratu-programarekin lotuta dauden 
bottom up proiektuak. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Sortzen ari diren ikerketa-lehentasunak zehatu eta aukeratzeari dagokionez, Osasun Sailak 
(Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza), I+Gko laguntzen deialdian, intereseko 
arloak zehazten ditu ex ante Osasun Saileko Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari, 
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzari eta Osakidetzaren Laguntza Sanitarioko 
Zuzendaritzari kontsultak eginez eta Osasun Ikerketa Institutuen lan-eremuak aintzat hartuz. 

Deialdiaren kudeaketak ex ante ebaluazioa egitea ezartzen du, biren arabera egindako 
kanpoko ebaluazioan oinarritzen dena, eta haren ezaugarriak arauan bertan biltzen dira, eta 
urtero balioesten da hurrengo deialdian behar diren hobekuntzak sartzeko.

Osasun Ikerketa Institutuek sortzen ari diren ikerketen eta berrikuntza-proiektuen inguruan 
dituzten lehentasunak berrikusten dituzte, beren plan estrategikoak25 gauzatu eta plan horien 
jarraipena egiten duten bitartean; horretarako, osasun-sistemaren esparru estrategikoaren, 
2020 ZTBP planaren eta erakundeen gaitasunen eta indarren azterketa egiten dute aurretik. 
Testuinguru horretan, Plan Estrategikoa Berrikusteko Lanerako Prozedura Normalizatuak 
(LPN) edo ideia berriak biltzeko eta hautatzeko eta ideia horiei balioa eta lehentasuna 
emateko ideiak kudeatzeko Lanerako Prozedura Normalizatuak erabiltzen dira sistematikoki 
eta hainbat alderdi kontuan hartuta, hala nola sormena, kanpoko eta barruko azterketa eta 
mehatxuak eta aukerak identifikatzea eta aztertzea.

Sistematikoki, alde batetik, Europako ikerketa-proiektuak hautatzeari dagokionez, eta bestetik, 
berrikuntza-proiektuak hautatzeari dagokionez, Eurosasun (2.5.2 ekintza) eta Baliosasun 
(1.3.1 ekintza) programek, hurrenez hurren, izan duten zeregina nabarmendu behar da. Azken 
programa horren barnean berrikuntza-proiektuak identifikatzeko eta hautatzeko prozedurak 
daude sartuta. 

Ikerketaren alorrean sortzen ari diren lehentasunak identifikatzeko zaintza teknologikoa ere 
oinarritzat hartzen da (1.2.1 ekintza).

Ekintza horren balioespena honako hau da:  EZARRIA

25 Biodonostia Institutuaren 2016-2020 aldirako Plan Estrategikoa; Biocruces Bizkaia Institutuaren 2013-2017 
aldirako Plan Estrategikoa, 2018. urtean luzatu dena Biocruces Bizkaia Institutuaren Plan Estrategikoa lurraldeko 
beste ESI batzuetako ikerketa-taldeekin lantzeko.
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1.1.2. EKINTZA Ikerketa- eta berrikuntza-proiektuen ebaluazioa sistematizatzea: 

- Ex ante, I+G+Bko proiektuen barneko deialdi eta proposamenetan. 

- Ex post, lortutako emaitzen eta inpaktuen gainean, eta/edo proiektua jarraitzeko 
aukeraren gainean (eskalatzea, ondorengo proiektu bat egitea...).

Hasierako egoera

Artikulazio- eta sistematizazio-maila desberdina duten ex ante ebaluazio-prozedurak daude 
erakunde batzuetan eta deialdi batzuetarako (EiTB Maratoiaren funtsekin urtero egiten den 
deialdia barne). Oro har, ez dago ex post ebaluaziorako prozedurarik.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Berrikuntza-proiektuei dagokienez, ex ante ebaluazioa Baliosasun programaren bitartez 
sistematizatuta dago (1.3.1 ekintza). Programa horrek hainbat prozedura ezarri ditu 
proiektuak ebaluatzeko eta prozedura horietan bahetzeko irizpide batzuk daude zehaztuta 
proiektuak garatu aurretik atzemandako berrikuntza-ideiei lehentasuna emateko. Baliosasunek 
proiektuen emaitzen ex post ebaluazioa ere ezartzen du, nahiz eta jarduera hori ez dagoen 
erabat hedatuta bi urte baino gehiago dituzten proiektu askoren bizi-zikloaren arabera. Dena 
den, egokitzapenen bat eginez, Osasun Ikerketa Institutu guztiek eta Institutu horiek kide 
diren Erakunde Sanitario Integratuek prozesu orokorrari jarraitzen diete eta prozedurak modu 
sistematikoan erabiltzen dituzte. 

Osasun Sailaren laguntzen deialdiari dagokionez, ex ante ebaluazioa sistematizatuta dago, 
eta 2018. urtean ex post ebaluazio-prozedura bat zehazten ari dira. Prozedura hori proba 
pilotu baten bitartez baliozkotuko da bukatutako proiektuen lagin batekin.

Biocruces Bizkaia eta Biodonostia Institutuek UNE 166002:2014 ziurtagiria lortu dute, eta, 
horregatik, proiektuen ebaluazioa sistematizatzea eskatzen duten aldizkako auditoriak egiten 
dituzte. Biodonostiak, gainera, Bottom up proiektuen deialdia kudeatzen du, AENORrek 
ziurtatutako I+G+Bko sistemari buruzko dokumentazio espezifikoarekin.

Biocruces Bizkaia eta Biodonostia Institutuek ex ante ebaluazioa sistematizatu dute 
ebaluatu diren I+G+Bko proiektu guztietan. Bioaraba sistematizazioaren fase goiztiarrean 
dago; izan ere, Osasun Ikerketa Institutua den aldetik, ez dago heldutasun-maila berean 
gainerako institutuak baino geroago sortu zelako. Baina Bioarabak Baliosasunen berrikuntza-
proiektuetarako ezarritako tresnak eta LPNak erabiltzen ditu.

Biodonostiak sistematizatuta dauka berrikuntza-proiektu guztien ex post ebaluazioa eta 
berritzeko duten potentziala berrikusten du (inpaktua, ustiapen-potentziala eta ideiaren, 
emaitzaren edo proiektuaren ezarpena).

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA
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1.2. HELBURUA

Prospektibari laguntzea eta osasun-teknologien eta -prozeduren ebaluazioa osasun-
sistemaren premietara egokitzea, eta horien erabilpena hobetzea, erabakiak hartzeko 
eta betearazteko.

1.2.1. EKINTZA I+G+Bko continuumarekin lotutako teknologia-zaintzarako sistema 
bat zehaztu eta ezartzea.

Hasierako egoera

Osasun-sistemak ez zeukan I+G+Bko ikuspegitik zaintza teknologikoa egiteko sistema 
integralik. Jarduera hori zatika egiten zuten hainbat erakundek: zerbitzu-erakunde batzuek, 
hala nola Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESIk, Bilbao Basurto ESIk eta Donostialdea ESIk; 
BIOEFen IETBk, OSTEBA osasun-teknologien ebaluazioko zerbitzuak, jardunbide klinikoan 
erabilitako teknologiak zehaztu eta zaintzeko; eta Kronikgunek antolamendu-prospektibako 
ekintzak egiten zituen, (baina ez modu egituratuan eta sistematikoan), eta lanketa espezifiko 
gisa proposatu zen Biodonostia OIIn. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Pixkanaka-pixkanaka, Biodonostia eta Biocruces Bizkaia Osasun Ikerketa Institutuek urratsak 
egin dituzte beren zaintza-sistema propioak ezartzeko. Biodonostiak tresna teknologiko bat 
dauka (Inguman oinarrituta dagoena) esklerosi anizkoitzaren arlo zientifikoarekin probatu 
zena eta Institutuko beste eremu batzuetara hedatuko dena. Biocruces Bizkaia Institutuak 
ere tresna bera erabiltzea erabaki du, eta Bioaraba ez da oraindik balioespena egiten hasi. 

Institutuek beren zaintza-sistemako beste osagai batzuekin osatu dute tresna teknologikoa. 
Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESIak eta Biocruces Institutuak (Biocruces Bizkaia bihurtu 
baino lehen) Berribelarriak izenekoak sortu zituzten sistemarako ideiak atzemateko eta 
bideratzeko linea teknologiko desberdinetako antena gisa, baita Berrihunters direlakoak ere 
Berrikuntza Planean zehaztutako berrikuntza-arlo bakoitzeko erreferente gisa. Gainera, 16 
Berripill (jardunaldiak) egin dituzte; Bioaraban Berritantak deitzen diete jardunaldi horiei (aldi 
horretan 6), eta Biodonostiak bi tailer antolatu ditu zaintzako faktore kritikoen elizitazioari 
buruz. Buletinak eta gosari teknologikoak ere egiten dira zaintza-sistemaren zati gisa. 
Adibide gisa, barneko azterketaren eta ingurunearen azterketaren emaitza gisa, Biocrucesen 
(Biocruces Bizkaia bihurtu aurretik) nerbio-sistemako gaitasunen inguruko probak egiteko 
laborategi/tailer bat sortu da, 3D inprimatzea sartu da eta gaixotasun arraroen genetikaren 
alorreko gaitasuna hobetu da.

Arlo desberdinak lantzen dituzten erakundeen testuinguru horretan, eta ekintza horri 
erantzuteko, ibilbide-orri bat zehaztu da zaintza teknologikoko sistema bat zehaztu eta 
ezartzeko, sarean. Hasiera eman zaion ibilbide-orriak hainbat fase ezartzen ditu:

1. Biocrucesen (Biocruces Bizkaia bihurtu aurretik) eta Biodonostian ezarritako 
zaintza-sistemak eta -tresnak baliozkotzea edo balioestea (fase hori 
dagoeneko hasita dago). Osasun Ikerketa Institutuek zaintza teknologikoko 
eta lehiakortasuneko adimenerako prozedurak zehaztuta dauzkate eta zaintza 
sistematikoki eta modu egituratuan egiteko behar den egitura daukate. Horri 
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esker, beren ikerketa- eta berrikuntza-arloetako joerak, teknologiak, egon litezkeen 
laguntzaileak, erreferenteak eta abar zeintzuk diren jakin dezakete. Baina, plan 
estrategikoa, lan-mahaiak edo hainbat tailer berrikusi ondoren, zaintza-arlo 
berriak gehitzen dira batzuetan. Honako hauek dira zaintzen ari diren arlo batzuk: 
esklerosi anizkoitza (2017an eman zitzaion hasiera eta dagoeneko ezarrita dago 
Biodonostian), zentzumenezko gaixotasun neurodegeneratiboak (pilotatze-fasean 
dago Biodonostian), segurtasun klinikoa, endokrinologia, berrikuntza kirurgian, 
transplantea edo sortzen ari diren joerak eta metodologiak. 

2. Osasun Ikerketa Institutuetan zaintzaren xede diren arloen eta ikuspegien azterketa, 
baita hedapen-prozesuena ere.

3. BIOEFeko eta Kronikguneko, hala badagokio, Osakidetzako eta Osasun Saileko 
zaintza teknologikoaren beste sistema edo tresna batzuen azterketa.

4. Zaintzen ez diren arlo guztien (Gap Analysis) azterketa, arlo berriak, hedapen-
prozedurak eta zaintza teknologikoa egiteko sareko sistemaren arduradunak sartzeko 
erabakia hartzeko.

1.2.2. EKINTZA Prospektiba-gaitasunak (esploratzea, identifikatzea, testuinguruan 
kokatzea/egokitzea) garatzea osasun-sistemaren eraldaketa zein etorkizuneko 
zerbitzuen diseinua elikatzeko.

Hasierako egoera

BIOEFen estatutu sozialetan adierazten denaren arabera, prospektiba fundazio horren 
eginkizunetako bat bezala jasota dago, baina ez dago garatuta, noizean behin izan ezik, 
norbaitek eskatuta. Beste erakunde batzuek prospektibari lagundu diezaiokete hainbat 
alderditan, baina hori ere ez dago sistematizatuta.

2016. urteaz geroztik

Zaintza-sistemari buruzko ibilbide-orriko lanaren emaitza gisa (1.2.1 ekintza), prospektiba-
gaitasunaren garapena sistema horren zati espezifikoa da, baina oraindik ez dago zehaztuta. 

Era berean, ekintza hori Osasun Saileko beste ekimen batzuekin lotuta dago, esate 
baterako Osasunaren Behatokiarekin, eta BIOEFen eta Kronikguneren eguneratzearekin, 
zeinek eragina izan baitezakete osasun-zerbitzuen diseinuari edo birdiseinuari buruzko 
eta osasun-sistemaren eraldaketari buruzko zer eremu zaindu behar diren sareko sistema 
batean erabakitzeko garaian. 

Ekintza horren balioespena honako hau da:  HASI GABEA

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA
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1.2.3. EKINTZA OSTEBA osasun-teknologien ebaluazioko zerbitzurako ekintza-
plana diseinatzea, I+G+Bren continuumeko eginkizuna eta enpresa-sektorearekiko 
interakzioa indartzeko (ikus 1.4 helburua).

Hasierako egoera

Osasun Sailaren osasun-teknologien ebaluazioko zerbitzuak (OSTEBA) Osasun Sailaren 
egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 80/2017 Dekretuaren 
esparruan garatzen ditu bere eginkizunak eta erabakiak hartzera bideratutako txostenak 
egiten ditu. Diagnostiko batean adierazi zen ezinbestekoa zela OSTEBAk eta beste erakunde 
batzuek edo erakundeen zatiek teknologia sanitarioak sartzeko eta desinbertitzeko edo egon 
daitezkeen garapenak bideratzeko erabiltzen den prozedura orokorrean parte hartzen duten 
modua eguneratzea. 

2016. urteaz geroztik

Alde batetik, teknologia sanitarioak sartzeari buruzko araudia lantzen ari dira, OSTEBAk esku 
hartzen du prozesu horretan, eta, bestetik, zereginak zehazten ari dira, I+G+Bko egitura-
mapa berrira egokituta.

1.2.4. EKINTZA EKIGidak ezartzen eta/edo eguneratzen laguntzea (jardunbide 
klinikoari buruzkoak, zer ez den egin behar jakiteko gomendioak, eta abar), baita 
ebidentzian oinarritutako zerbitzuak hornitzen ere.

Hasierako egoera

Profesional kopuru aldakor baten eta OSTEBA osasun-teknologien ebaluazioko zerbitzuaren 
partaidetzarekin, osasun-sistemak hainbat gida eta gomendio egiten laguntzen du. Baina egiaztatu 
da zaila dela gida eta gomendio horiek sistemaren barruan ezagutzea, ezartzea eta eguneratzea.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

2016. urtetik 2018. urtera bitarte, Institutuei atxikitako profesionalek jardunbide klinikoko 
44 gida egiten hartu dute parte.

Osasun-sistemak honako mekanismo hauek garatu ditu gidak ezartzen eta/edo eguneratzen 
eta ebidentzian oinarritutako zerbitzuak hornitzen laguntzeko:

a) Gidak ezartzea eta eguneratzea bideratzen duten lantaldeak:

- Erizaintzako lantaldea, zentroen «ongi egitearekiko» konpromisoa sustatzeko. 
Gaur egun, Osakidetzan onartutako bi erakunde daude 2018an: Debabarrena 
ESIa eta Donostialdea ESIa. Azken deialdian Araba ESIa ere gehitu da Zaintzen 
Bikaintasunarekin Konprometitutako Zentro gisa (ZBKZ) egiaztatzeko izangai gisa.

Ekintza horren balioespena honako hau da: HASIA
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- Laguntza-ibilbideak zehazteko lantaldea: Baldintzak bateratzeko laguntza-ibilbideek 
bete behar dituzten korporazio-irizpide batzuk zehazten ari dira. Lantalde hori Osasun 
Saileko nahiz ESIetako eta Institutuetako klinikoek eta kudeatzaileek osatzen dute.

- «Zer ez den egin behar» jakiteko gomendioak ematen dituzten lantaldeak eta 
jardunbide klinikoko gidak egiteko lantaldeak. Bioarabako Metodologia eta Estatistika 
Unitatearen lantaldea nabarmendu behar da, «zer ez den egin behar» jakiteko 
gomendioak ematen baititu. 

b) MAPAC (Laguntza Jardunbidearen eta Jardunbide Klinikoaren Egokitzapena Hobetzea) 
proiektua batzordeen bitartez antolatzen ari da ESI nagusietan. Proiektu horrek 
desegokiak izan daitezkeen prestazioak identifikatzen ditu, gomendioak ematen ditu eta 
jardunbide hobeak, ohikoen ordezkoak, erabil daitezen sustatzeko hobekuntza-ekintzak 
proposatzen ditu. Biocruces Bizkaiak eta Biodonostiak, bestalde, MAPAC proiektuan 
parte hartuz, jardunbide klinikoa berrikusteko proiektuak garatzen ditu.

1.3. HELBURUA

Osasun-sistemaren I+G+Bko jardueraren emaitzen balioespena erraztea, eta horien 
ezarpena eta/edo transferentzia bultzatzea.

1.3.1 EKINTZA  Baliosasun programa hedatzea honako hau lortzeko: 

- Berrikuntzaren kudeaketa sistemikoa osasun-sisteman ezartzea. 

- I+G+Bko garapen goiztiarrak berariazko funts batekin laguntzea. 

- Kostuaren arabera eraginkorrak izan diren edo balioa sortu duten berrikuntza-
proiektuen hedapena edo eskalatzea erraztea (korporatiboki ezartzea osasun-
sisteman). 

- Hirugarrenekin osasun-sisteman sortutako (edo batera sortutako) I+G+Bko emaitzak 
esploratzea; baliabide zein gaitasun handiagoak bideratzea emaitzak transferitzeko eta 
esplotatzeko jardueretara, eta «brokerage» ekitaldietan (sustatzaileek eta inbertsiogileek 
parte hartuta) era proaktibo batez jokatzea izan litezkeen berrikuntzak saltzeko.

Hasierako egoera

2014. eta 2015. urteetan, Osakidetzaren Zerbitzuetako Erakunde guztiek eta osasun-
sistemaren I+G+Bko gainerako egiturek, BIOEFek koordinatuta, Berrikuntza Ekintza Plana 
(BEP) delakoa landu zuten berrikuntza-jarduerak kudeatzen hasteko. Plan hori beharrezkoa 

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA
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zen berrikuntzari buruzko kontzeptu partekatuak, metrika bat eta prozedurak sartzeko. I+Gko 
jarduerek ez bezala, berrikuntza-jarduerak ez ziren korporazioko tresna bakar batean ere 
erregistratzen, eta horrek eragotzi egiten zuen jardueren berri izatea ez ezik, jarduera horiek 
kudeatzea eta jarduera horien emaitzaz baliatzea ere.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Baliosasun 2016. urtean eman zen ezagutzera euskal osasun-sistema publikoaren berrikuntza 
kudeatzeko. Kudeaketa horren barnean honako hauek sartzen dira: berrikuntza-proiektuak 
erregistratzea (edozein eremu biomedikotakoak edo erakunde-arlotakoak) eta osasun-
sistemaren barnean sortutako berrikuntzaren kudeaketa homogeneizatu, estandarizatu eta 
antolatzea. Programa hori ezarri aurretik 2014-2015 aldirako Berrikuntza Ekintza Plana 
garatu zen. 2016. urteaz geroztik, osasun-sistemako I+G+Bko egiturek eta Erakunde 
Sanitario Integratu gehienek berrikuntza-proiektuak garatzen dituzte Baliosasun programak 
ezartzen dituen jarraibideak kontuan hartuta. Baliosasun programan, berrikuntza kudeatzeko 
behar diren egiturak zehaztu dira, hau da, Batzordeak, Berrikuntzari laguntzeko Unitateak, 
eta Erreferenteak (hizketakideak) nagusiki. Halaber, Lanerako Prozedura Normalizatuak 
(LPN), osasun arloko I+G+Bko erakunde guztiek26 normalean erabiltzen dituztenak, zehaztu 
dira. Berrikuntza-proiektuekin lotutako informazioa Fundaneten jaso da, hau da, I+G+Bren 
kudeaketa integrala egiteko eta proiektuen jarraipena eta azterketa egitea ahalbidetzen 
duen tresnan. 

Gaur egun, berrikuntza-proiektuak erregistratzen dira27 Fundaneten eta korporazio-
ikuspegiarekin kudea daitezke. 2018ko apirilean aurrerapen-fase desberdinetan (antzematea, 
azterketa, garapena, transferentzia eta merkatua) dauden 259 berrikuntza-proiektu28 daude.

Bestalde, jabetza intelektualaren eta industrialaren babesa eta enpresa-sektorearen kanpoko 
garapena behar duten berrikuntza biomedikoko edo teknologikoko proiektuen kasuan, 
BIOEFen Ikerketaren Emaitzak Transferitzeko Bulegoa (IETB) arduratzen da I+G+Bko emaitzak 
babesteaz eta transferitzeaz; horretarako, I+G+Bko emaitzen babesa eta ustiapena kudeatzeko 
prozedura bat ere badu, ebaluazio-matrizeak gehitzen duena estrategia diseinatzeko.

2018ko martxoan, IETBk eguneratu egin zuen I+G+Bko emaitzak balioesteko eta transferitzeko 
prozedura euskal osasun-sistema publikoan.

Emaitzak balioesteko eta ustiatzeko jardueren ondorio gisa, osasun-sistemaren zorro 
teknologikoa29  33 garapenek osatzen dute 2018ko ekainean: 15 garapen teknologiko (honela 
sailkatuta: diagnostiko molekularreko bioteknologiaren alorra, material-gailuak, farma-

26 Berrikuntza kudeatzeko prozedurak, «Berrikuntza kudeatzeko eredua» izeneko dokumentuan bilduta daudenak: I. 
Berrikuntza-eragileak; II. Berrikuntza kudeatzeko prozedura eta eranskinak II.1 Ideiak antzemateko fitxa; II.2 Erabilt-
zailearentzako eskuliburua ideiak kudeatzeko; II.3 Informazio digitalaren kudeaketa; II.4 Ideien ex ante ebaluazio-
matrizea; II.5 Ideien ex ante ebaluazioari buruzko ebazpena; II.6 Korporazio-proiektuak zehazteko irizpideak; II.7 
Berrikuntza-proiektuei buruzko memoria; II.8 Ideien ex post ebaluazio-matrizea).
27 Oraindik ez dira erregistratu bottom up proiektuak (Biodonostia-Donostialdea ESIn izan ezik) eta ESI batzuetako 
hainbat proiektu.
28 Ikus 6. kapituluaren 2. atala.
29 Euskal osasun-sistema publikoaren zorro teknologiko gisa sartzen dira jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren 
eskubideek babesteko behar adinako heldutasuna izan duten eta gaur egun aktibo dauden I+G+Bko garapenak. Ikus 
6. kapitulua.
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sendagaiak eta irudia), Osasuneko IKTen arloko 16 garapen eta antolamendu-berrikuntzaren 
eremuko babesaren xede diren 2 garapen. Gaur egun, 12 patente-familia aktibo daude, 4 
marka-erregistratze, know how industria-sekretu gisa babestutako 3 asmakuntza, eta jabetza 
intelektualaren30 eskubideek babestutako 13 garapen.

Garapen teknologikoko proiektuei laguntzeko eta osasun-sistematik sortutako I+G+Bko 
garapen goiztiarrak egiteko, 2016. urteaz geroztik, ebaluazioari lotutako proba pilotu gisa, 
Osasun Arloko Garapen Teknologikoko (OGT) laguntza espezifiko mota bat gehitu zaio Osasun 
Sailaren laguntza-deialdiari, osasun-sisteman sortutako edo batera sortutako I+G garatzen 
laguntzeko. 2016. eta 2017. urteetan honako jarduera hau erregistratu da:

• 34 proiektu aurkeztu dira eta 14 proiektu eman dira.

• Aurretiazko azterketa bat egin da eta azterketa horretan adierazten da OGT proiektu gisa 
aurkeztu ez diren beste OGT proiektu batzuk daudela. 

Gaur egun, gogoeta-prozesu bat egiten ari dira berrikuntza-proiektuei laguntzeko tresnarik 
hoberena ezartzeko (funtsak deialdiaren edo beste mekanismo baten bitartez).

30 Zerrenda osoa hemen aurki daiteke: https://www.bioef.org/wp-content/uploads/2016/04/Cartera-Tecnol%c3%b3gica-
Actualizada-JUNIO-2018_3.pdf

1.4. HELBURUA

Zientzia-teknologiako enpresa eta eragileekin lankidetza areagotzea, osasun-sistema 
erreferentziako bazkide bihur dadin.

1.4.1. EKINTZA  Innosasun Programa garatzea lotura duten enpresek eta erakundeek 
agertutako premiei erantzuteko.

Hasierako egoera

Innosasun Programak 2014. urtean ekin zion bere ibilbideari proiektu pilotu gisa enpresaren 
sektoretik datozen eta osasun-sistemaren laguntza behar duten berrikuntza-premiei erantzuteko. 
Innossun Programak enpresei errazten die osasun-zerbitzuko azpiegituretara sartzea eta zerbitzu 
hori ezagutzea, proiektuek aurrera egin ahal izateko merkatuarekiko hurbiltasunari dagokionez 
(TRL, Technology Readiness Level). Bost jarduera nagusi zehaztu ziren:

• Aholkularitza eta orientazioa ideia, produktu edo zerbitzu berrien garapenari buruz.

• Proba-banku gisa jardutea (Living lab edo testbed): ad hoc azterketa klinikoak diseinatu, 
koordinatu eta egikaritzea Osakidetzako zentroetan (aurrebaimena, aurremerkaturatzea, 

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA
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merkaturatze ostea) zure produktu edo zerbitzuen efikazia, eraginkortasuna, eta/edo 
efizientzia frogatzeko.

• Lagin biologikoen horniketa, ikerketa biomedikoko proiektuetarako.

• Datuen horniketa, merkatu-azterketak edo bestelako azterketak egiteko.

• Bestelako laguntza-mekanismoetara edo erakunde garrantzitsuetara bideratzea.

Programa BIOEFek koordinatzen du. Fundazio horrek leihatila bakar gisa jarduten du hirugarren 
sarrera errazteko, Innosasun jarduera neurtu eta erregistratzen du eta Interes Bereziko Taldeak 
direlakoak sortzen hasi da: Osakidetzaren zerbitzuko erakundeetako edozein profesionalek 
parte har dezaketen talde irekiak, patologia, ikerketa-ildo edo gai beretan inplikatuz, kanpoko 
enpresak edo erakundeak agertutako premiei erantzun pertsonalizatua emateko.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Innosasun programa sistema osoan hedatuta dago. Ikuspegi operatibotik:

• Interes Bereziko Talde berriak (IBT) eguneratu eta/edo sortu dira. Gaur egun, 10 
daude: Onkologia, Aurpegi-masailetako kirurgia, Fabrikazio gehigarria, Errehabilitazioa, 
Digestiboa, Traumatologia, Dermatologia, Ginekologia, Erreumatologia eta Alergologia - 
Otorrinolaringologia.

• Fluxu-diagrama bat egin da Innosasuneko jarduera erregistratzeko prozedurarako; 
Fundanet tresna eguneratu da Innosasun jarduera hobeto neurtu eta erregistratzeko, eta 
Osasun Ikerketa Institutuetako eta beste zentro batzuetako informazioa –tresna horretan 
jasota ez zegoena– irauli da. 

• Gaur egun, jarduera- eta inpaktu-adierazleak hilero erregistratzen dira. 2018ko bigarren 
seihilekoan erregistro bakoitzerako argibideak biltzen dituen eskuliburu bat egingo da.

• Lanerako Prozedura Normalizatuak (LPN) egin dira Programaren bi jarduera nagusietarako 
(Ideia, produktu edo zerbitzu berriak garatzeko aholkularitza eta orientazioa, baita 
Funtzionamendua ere Living lab edo testbed gisa). Halaber, azterketa klinikoetan 
zereginak egiteko tarifak zehaztu dira, eskaintza ekonomikoko eredua eta Innosasun 
azterketetarako akordioen eta kontratuen ereduak gaur egun dauden azterketa klinikoen 
eredu bakarren arabera.

• Prozedura orokor bat dago osasun-sistema osorako, erabakiak hartzeko korporazio-batzorde 
bat duena. Batzorde hori arduratzen da laguntza beharko luketen proiektuak onartzeaz.

Horrela, osasun-sistemak Innosasun jarduera osoari eta jardueraren emaitzei buruzko informazioa 
lortzen du, lehenengo aldiz, Fundaneten bitartez. 2016-2018 aldian 185 laguntza-eskaera 
egin dituzten 126 erakunde artatu dira Euskadikoak31 estatukoak edo multinazionalak. 

31 Ikusi 6. kapituluaren 2. atala.
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2018. urtean, proiektu pilotu gisa, laguntza finantzarioa emateko ekimen bat jarri da abian 
gailu eta teknologia medikoak espezifikoki baliozkotu eta frogatzeko (Medtech ekimena 
deitzen zaiona), garapen horiek areagotu eta bizkortzeko asmoz eta euskal osasun-sistema 
publiko osoaren jarduna hobetzeko proiektu, prozesu eta zerbitzu berriak garatzeko proba-
banku gisa.

Innosasun programaren hedapenari dagokionez, zabaltzeko dokumentuak egin dira eta hainbat 
erakunderi aurkeztu zaio, besteak beste Basque Health Cluster, BIC Araba, BIC Bizkaia eta 
BIC Gipuzkoa erakundeei; era berean, RIS3 politikekin eta berrikuntzarekin lotutako proiektu 
europarren jardunaldietan ere aurkeztu da. 

1.4.2. EKINTZA Industriarekiko interakzioa areagotzea, hauen bitartez:

- Esparru-akordioak edo aliantza estrategikoak eginez (Bioklusterrekin, banako 
enpresekin, enpresei laguntzeko erakundeekin, eta abar).

- Elkar ezagutzeko jardunaldiak egitea, lankidetza-aukerak zehaztuz, eta jarduketak 
edo ekimenak elkarrekin diseinatuz.

Hasierako egoera

Euskal osasun-sistema publikoaren funtsezko helburua industriaren eta teknologiaren 
sektoreko erreferentziazko bazkide bihurtzea da, eta, oro har, euskal berrikuntza-ekosistemako 
elementu aktibo. Abiapuntuko diagnostikoak adierazi zuen osasun-sistemari (konplexutzat 
hartu zen) eta I+G+Bko erakundeen eginkizunei buruzko ezagutza areagotu behar zela, eta 
elkarrekintzen (normalean noizean behingoak eta I+G+Bko proiektuetatik eratorritakoak) 
irismena zabaldu behar dela. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

• Osasun Ikerketa Institutuek eta BIOEFek bileren, bisiten eta jardunaldien etengabeko 
jarduera (sistematizazio-maila desberdinarekin) garatu dute enpresekin eta beste 
erakunde batzuekin. Adibidez, 

- Biocrucesek (Biocruces Bizkaia bihurtu aurretik) 50 bilera eta bisita baino gehiago 
egin ditu 20 erakunderekin baino gehiagorekin. 

- Bioarabak urtero antolatzen dituen ikerketa-jardunaldietan, 2017an, mota guztietarako 
erakundeetara irekita zeuden 22 workshop egin ziren (sei lan-arloren inguruan) eta 
ezagutza-azoka bat enpresekin topaketa espezifikoak eginez elkarlanerako aukerak 
identifikatzeko.

Ekintza horren balioespena honako hau da:  EZARRIA
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- Biocruces Bizkaiak 16 jardunaldi Berripill egin ditu eta Bioarabak Berritantak izeneko 
6 saio berrikuntza-ideiak batera sortzeko, eta, orokorrean, elkarlana sustatzeko.

- Biodonostiak 15 erakunderen bisita jaso du eta berrikuntza kirurgikoko jardunaldi 
bat sustatu du (2017).

• BIOEFek eta Osasun Ikerketa Institutuek partekatzen dituzten kontaktu eta interesetatik 
eratorritako aliantzak eta akordioak ezarri dituzte enpresekin. 2016. eta 2018. urteetan, 
145 sinatu dira, eta konfidentzialtasun-akordioei, lagin-aldaketei, elkarlanari, babesari, 
dohaintzei eta abarri dagozkie.

• Alde biko bilerak aztertu dira (sinatutako proiektu eta hitzarmenetan adierazten denaren 
arabera), baita (Osasun Ikerketa Institutu edo Erakunde Sanitario Integratu bakoitzak) 
modu indibidualean gaur egun arte ezarritako hitzarmenak ere, eta berariazko kasuetan 
hitzarmenen «korporazio-»sinadura identifikatu eta kudeatzeko mekanismo bat ezartzea 
balioesten ari dira (2.4.3 ekintza), hori guztia osasun-sistemaren eta hirugarrenen arteko 
elkarrekintza errazteko hainbat eremutan (I+G. prestakuntza eta abar). 

• BIND 4.0 programaren esparruan (ikus 1.6.2 ekintza), 2018an, osasun-sistemako 
profesionalen (13) (Osasun Ikerketa Institutuetakoak) eta 15 enpresaren artean baterako 
bi bilera egin dira. Bilera horietan, egindako ekimenak nabarmendu dira eta erronka eta 
premia berriak identifikatu eta ezaugarritu dira.

• Innosasunen esparruan, osasun arloko profesionalek enpresekin eta enpresa-sektoreko 
eragileekin izandako bilerak haien jardueraren oinarri dira. Teknologia eta gailu medikoak 
garatzeari eta baliozkotzeari dagokionez, zehazki, 2018an jardunaldi bat egin da (Radical 
Euskadi). Jardunaldi horretan osasun arloko profesionalek, ikertzaileek, enpresek eta 
eragileek hartu dute parte baterako garapenerako ideiak sortzeko eta aukerak aztertzeko. 

1.5. HELBURUA

Berrikuntzen garapena bultzatzea, osasun-sistema horien bultzatzailea izanik.

1.5.1. EKINTZA Osasun-sistemaren premien edo erronken inguruan Erosketa Publiko 
Berritzailerako tresna ezartzea

Hasierako egoera

Erosketa Publiko Berritzailea edo Berrikuntzakoa (EPB) berrikuntza-politikako tresna 
bat da eskaeratik abiatuta. Ekimen hori sektore estrategikoak sustatzera bideratuta dago, 
administrazio publikoek erosteko duten ahalmena erabiliz, garapen teknologikoa eta ondasun 
eta zerbitzu berritzaileak lortzea sustatzeko. 

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA
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EPB tresna 2015. urteaz geroztik kudeatzen da EPBren Bulegoaren bitartez zerbitzu publikoak 
hobetzeko ondasun edo zerbitzu berritzaileak sartuz, enpresa-berrikuntza sustatzeko eta 
berrikuntzaren nazioartekotzea bultzatzeko. 2015eko azaroaren 27an, Osakidetza-Euskal 
osasun-zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2159/2015 Ebazpenaren bitartez, Erosketa 
Publiko Berritzailearen Bulegoa sortu zen tresna hori kudeatzeko; bere osaera ezarri, 
eginkizunak esleitu eta bulegoa osatzen duten kideak izendatu ziren. Egun horretan bertan, 
2160/2015 Ebazpenaren bitartez, Osakidetzak proposatutako erronkei erantzun berritzaileak 
emateko ideien deialdi irekia onartu zen. Era horretan, Erosketa Publiko Berritzaileko (edo 
Berrikuntzakoa) prozesuak, prozedurak eta tresnak antolatu dira.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

2016an lehenengo 6 Erronka Teknologikoak jarri ziren abian: Jarduketak hauetan: larrialdi eta 
etxeko Laguntza; Larrialdien kudeaketa; Pazientearen segurtasunaren hobekuntza; Historia 
soziosanitarioa; Baheketa Programak, eta Pazientearen ahalduntzea. 2017an, 3 elkarrizketa 
teknikori eman zitzaien hasiera; elkarrizketa horien amaieran Berrikuntzaren Erosketa 
Publikorako pleguak eta lizitazio bat egin ziren larrialdien kudeaketari buruz. Zehazki, 
konponbide berritzaile integral bat eskatzen zen larrialdi-prozesuan artatzeko, pertsonaren 
(pazientearen eta haren ingurukoen) esperientzia ardatz hartuta, larrialdietako zerbitzuko 
prozesuaren kudeaketa optimizatzeko.

Gainera, beste proposamen batzuk egin dira (hala nola kontsulta klinikoan biologikoekin 
egiten den tratamendua monitorizatzeko gailuak, eredu anatomikoak 3D inprimaketaren 
bitartez diagnostikoa egiteko eta planifikatzeko, edo protesi eta inplante pertsonalizatuak 
neurrira egindako gidaketa kirurgikoarekin) eta 2018ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoan 
elkarrizketa tekniko berriak ekarriko dituzten erronka berriak identifikatzen ari dira. Horrez 
gain, euskal osasun-sistema publikoa Europako bi proiektutan ari da parte hartzen eta 
Europako deialdietan H2020 programarako bi aukera hauteman ditu (2019. urterako).

1.5.2. EKINTZA Berrikuntzak sartzeko, lehen erreferentzia hornitzeko zein egoera 
errealean ebidentzia sortzeko mekanismoak laguntzea.

Hasierako egoera

I+G+Bko continuumean, sisteman berrikuntzak sartzea, edo horretarako prestatzea, zatika 
landu da, baina berrikuntzak sartzea elementu garrantzitsua da biozientzien-osasunaren arloa 
garatzeko, alde batetik, eta osasun-sistema iraunkorra izateko eta biztanleriari ematen zaion 
laguntza hobetzeko, bestetik.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Euskal osasun-sistema lehendik dauden hainbat tresna edo ekimen optimizatzeko eta 
koordinatzeko lan egiten ari da:

Ekintza horren balioespena honako hau da: HASIA
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• Innosasun programa (1.4.1 ekintza) berrikuntzak sartzen laguntzen duen mekanismo 
bat da, lehen erreferentzia ematen duena eta egoera errealean ebidentzia sortzen duena; 
era berean, ekimen pilotua da gailu eta teknologia medikoak baliozkotzen laguntzeko. 
Proben emaitzak txostenetan biltzen dira eta txosten horiek osasun-sistemaren esku 
jartzen dira, osasun-sistemak haien berri izan dezan, eta, hala badagokio, erabakiren 
bat har dezan. Zentro anitzeko azterketa klinikoek ebidentzia sortzen dute jardunbide 
klinikoan eta txosten gisa eramaten dira Osakidetzaren Berrikuntza Batzordeetara, 
Erosketa-batzordeetara, Ultzeren eta zaurien batzordera eta Osakidetzaren Diagnostiko 
Biologikoaren Sarera. 

• Europako proiektuetan osasun-zerbitzuen eremuetan parte hartzeak eta argitalpen 
zientifikoak egiteak «entregagaiak», jardunbide klinikoari aplika dakizkiokeen emaitzak 
sortzen dituzte, hala nola antolamendu-ereduak eta -prozesua (orain arte bost), ikerketa 
ebaluatiboko txosten teknikoak (11), tresnak eta aplikazioak (8) edo hezkuntza-
materialak (2).

• Euskal osasun-zerbitzura eramateko prozesu bat ezarri da (korporazio-maila) Europako 
I+G+Bko proiektuetan sortutako emaitzak, ezagutzak eta entregagaiak sartzeko. Proiektu 
horietan, Kronikguneren eta Osakidetzaren partaidetzarekin, osasun-zerbitzuetako 
erakundeekin lotutako hainbat esku-hartze esperimentatu eta/edo ebaluatzen dira, 
edota gailuak diseinatu, garatu eta probatzen dira. 

• Osakidetzaren Diagnostiko Biologikoaren Sarearen prozedura eguneratu da produktu 
bat Osakidetzaren zerbitzu-zorroan sartzeko erabakia hartzeko. Prozesu eguneratu hori 
gibeleko gaixotasunetarako gutxieneko inbasioa izango duen diagnostiko-sistema bat 
sartzeko erabili da. Sistema hori Euskadiko enpresa batek garatu du. 

 

1.6. HELBURUA

Ikerketa eta berrikuntzarekin lotutako apustu komunak zehaztea, RIS3 Estrategiaren 
esparruan.

1.6.1. EKINTZA   EAEko Espezializazio Adimentsuen RIS3 Estrategiaren deskubrimendu 
ekintzaileko prozesuaren buru izatea biozientziak-osasuna binomioan, eta dagokion 
pilotatze-taldea koordinatzea:

- Euskal ekosistemako beste eragile batzuek ikerketa eta berrikuntzako agendetan 
parte har dezaten bultzatuz (ikus 2.1 helburua).

- Beste erakunde batzuen gaitasunak biozientziak-osasunaren esparruko bazkide 
eta finantzatzaile gisa gehituz.

Hasierako egoera

Osasun Saila da Biozientziak-Osasuna lehentasunezko arloaren buru Euskadiko Espezializazio 
Adimentsuen RIS3 Estrategian. 2015. urtean hasi ziren estrategia hori ezartzen. Osasun 

Ekintza horren balioespena honako hau da: HASIA
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Sailak pilotatze-taldearen kudeaketaren bitartez gauzatu zuen, lehenik eta behin, buruzagitza, 
eta 2015eko azaroan ezarri zen formalki.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Osasun Saila buru duen pilotatze-taldeak 17 bilera egin ditu 2018ko ekainera bitarte. Bilera 
horietan, biozientziak-osasunaren arloa sustatzearekin lotutako hainbat alderdi landu dira, 
besteak beste honako hauek:

• Pilotatze-taldearen eginkizunak eta funtzionamendua, baita osagai berriak pixkanaka 
gehitzea ere.

• Intereseko arloak eta lantaldeak definitzea, baita horiek abian jartzea eta horien 
jarraipena egitea ere.

• Informazio garrantzitsua guztientzat. 

Foru Aldundiak eta bi unibertsitate hasierako taldean sartu ondoren, gaur egun honako hauek 
dira pilotatze-taldea osatzen dutenak: Osasun Saila, Hezkuntza Saila, Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegitura Saila, Ogasun eta Ekonomia Saila, Gipuzkoako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru 
Aldundia, Arabako Foru Aldundia, UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea, BIOEF (Biozientziak-
osasuna arloko RIS3 Estrategiaren Idazkaritza Teknikoa), Basque Health Cluster, CIC bioGUNE 
/ CIC biomaGUNE, Tecnalia, IK4, Ikerbasque, SPRI, eta Euskampus. 

Bestalde, lehentasunezko 5 arlo ezarri dira honako irizpide hauen arabera: osasun-sektorean 
duen inpaktua; enpresaren, zientziaren eta teknologiaren eta osasunaren arloko gaitasun 
egiaztatuak izatea; eta munduko joerak eta bilakaera. Lehentasunezko gaikako arloak honako 
hauek dira: Gaixotasun arraroak, Medikuntza pertsonalizatua, Osasun digitala eta Gailuak 
(gailu medikoak),Big Data-data Analytics, eta Neurozientziak /Neuroteknologia (NEURO 
izenekoa). Arlo bakoitza pertsona/erakunde batek koordinatzen du, eta egoerari buruzko 
txosten bat edo aktiboen mapa bat eginez ekin dio bere lanari. Txosten edo mapa horietatik 
abiatuta, taldeko osagaiek erabakiak hartu dituzte eremu zehatz hori garatzeko pilotatze-
taldeari proposatu zaizkion ekimenei buruz. Lantalde guztietan osasun-sistemako pertsonak 
gehitu dira eta ekintza-planak eta I+D+Bko ekimenak diseinatzen parte hartu da.

Pilotatze-taldeak 4 ekimen estrategiko ere identifikatu ditu. Ekimen horiei horrela deitzen 
zaie abantaila diferentzialak garatzeko indartzat hartzen diren gaitasunak indartzen dituzten 
edo oztopoei, urritasunei edo hobekuntza- eta aukera-eremuei erantzuten dieten jarduketak 
direlako (tresnak, programak eta abar). Batez ere lankidetza eta berrikuntza irekia lortzen 
laguntzera bideratuta dauden lau ekimen estrategikoak honako hauek dira: Baliosasun (1.3.1 
ekintza), Innosasun (1.4.1 ekintza), EPB (1.5.1 ekintza) eta EIP-AHA, Zahartze Aktiboan eta 
Osasungarrian Berritzeko Europako Elkartea.

EIP-AHA Europako ekimen bat da, zeinetan EAEk diziplina anitzeko partzuergo informal 
publiko-pribatu baten bitartez parte hartzen baitu. Partzuergo hori Kronikgunek koordinatzen 
du Osasun Sailak eskuordetuta. 2016. urteaz geroztik hasierako taldeari Gipuzkoako Foru 
Aldundia, GAIA klusterra eta Euskampus gehitu zaizkionez, gaur egun honako hauek 
daude ordezkatuta: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila eta Enplegu eta Gizarte Politiketako 
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Saila, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Osakidetza, Kronikgune, BIOEF 
(Institutuak ordezkatuz), Tecnalia, IK4, Matía, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Euskampus, 
Deustuko Unibertsitatea, GAIA klusterra eta enpresak. Oro har, biozientziak-osasunaren 
arloaren sustapenean kalkulatzen da Euskadiko 55 erakundetako 300 pertsona baino gehiago 
daudela zuzenean tartean sartuta.

Pilotatze-taldeak eremu horretan izandako aurrerapenak aurkezten ditu sei hilean behin 
Euskadi 2020 ZTBPren Jarraipena egiteko Sailarteko Batzordean.

1.6.2. EKINTZA Baterako jarduketak zehaztu, diseinatu eta garatzea biozientziak-
osasunaren esparrua handitu dadin, eta erakundearteko elkarlana nahiz elkarlan 
publiko-pribatua sendotzea.

Hasierako egoera

1.6.1 ekintzan deskribatu denez, 2015. urtearen amaieran hasi zen EAEko RIS3 estrategia 
biozientziak-osasunaren arloan ezartzen eta hedatzen.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Bost lantalderi dagokionez, hasierako txostena oinarritzat hartuta, lantalde bakoitzak bere 
dinamika propioa ezarri du eta lantzen ari diren baterako interes-eremuak, I+Gko proiektuak 
eta/edo ekimenak ezarri ditu: 

• Gaixotasun arraroen lantaldea, helburua ezagutza bikaina eta ustiatzeko modukoa 
sortzea duena gaixotasun arraroen diagnostikoa egiteko eta gaixotasun horiek tratatzeko 
ez ezik, enpresa-sektorera nahiz gizartera orokorrean eramateko ere. 20 bilera egin 
dira eta 13 erakundek hartu dute parte. 2018an, taldeak hasierako Ekintza Plana 
berrikusi du, 2018-2025 aldiari ekiteko. Dauden gaitasunak nahiz gaitasun berriak 
koordinatzeko ikuspegiari eusten dio identifikatutako aukeren aprobetxamendua 
optimizatzeko, eta honako helburu berezi hauek proposatzen ditu: 

- Diagnostikoa: 3-4 test diagnostiko garatzea.

- Terapia: medikamentu umezurtzen 3 izen eta 1. fasean dagoen tratamendu 1 
lortzea. Oraingoz, lortu da EMAk eta FDAk Atlas Molecular Pharma enpresako 
produktu bat medikamentu umezurtz izendatzea.

- Koordinazioa: I+Ga eta jarduera asistentziala/klinikoa elkartzea, elkarlaneko 20 
proiektu berri garatzeko, horietako 5 gutxienez enpresekin.

- Enpresa-jarduera: Gaixotasun arraroekin lotutako jarduerak egiten dituzten enpresen 
kopurua areagotzea.

- Biobankua: Euskadin erregistratutako gaixotasun arraro guztien laginak eta 
jaioberrien DNAren eta gernuaren lagin gehiago lortzea.

Ekintza horren balioespena honako hau da:  EZARRIA
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- Zabalkundea: gaixotasun arraroak gehiago ematea ezagutzera eta haiei buruzko 
kontzientziazio soziala areagotzea.

Osasun-sistemak aktiboki hartu du parte; izan ere, 2016. urteaz geroztik hainbat proiektu 
garatu ditu Biobankuarekiko elkarlanean (39), eta lagin biologikoen ekarpena eginez 
Biobankuari (198, Gaixotasun Arraroen Aholku Batzordeak identifikatutako gaixotasunen % 
33ri dagozkionak).

• Medikuntza pertsonalizatuko lantaldea, zeinak lau eremutako lan-eskema bat 
proposatu baitu (I+Gko ekintzak, aktiboak sarean –plataforman–, nazioarteko jarduera, 
eta hedapena/kontzientziazioa), produktua/zerbitzuaren garapena errazagoa izateko 
I+G+Btik hasita made in Euskadi laguntzagatiko prestazioarekin amaitzeraino. 20 
bilera egin dira eta bilera horietan 25 erakundek hartu dute parte. Osasun-sistemak 
I+Gko proiektu askotan hartu du parte (batez ere onkologia, baina baita gaixotasun 
neurologikoak, diabetesa, medikuntza birsortzailea, eta abar ere) eta Euskadiko Plan 
Onkologikoari ere lagunduko dio laster.

• Osasun digitalaren eta gailu medikoen lantaldea, honako helburu hau duena: industria-
eremu horren hazkundea eta enplegua nahiz ongizatea sortzea, hazten ari diren 
merkatuetara bideratuta. Kokapen-ariketa batek Euskadirako lehiakortasun-interes 
handiena duten zazpi azpisegmentu hauek identifikatu zituen: elektromedikuntzako 
gailuak; irudia; laborategirako ekipamenduak; in vitro diagnostikoa; protesia, 
fisioterapia eta ortopedia; kontsumigarri biomedikoak; eta informazioaren 
teknologiak. Bestalde, gailu medikoen enpresen euskal direktorioa egin da, eta 
Basque Health Clusterrak, osasun-eremurako birbideratze espezifikoa egin ondoren, 
gailu medikuetako 20 enpresa inguru gehitu ditu. Osasun-sistemak I+Gko eta osasun 
arloko garapen teknologikoko proiektuetan hartu du parte elkarlanean jardunda, baita 
aholkularitzaren eta Innosasunen esparruan egindako proba, testatze eta baliozkotzeen 
bitartez ere; oro har, 70 proiektutan baino gehiagotan 2016. urteaz geroztik. 

• Big Data-Data Analyticsen lantaldea: 14 erakundek parte hartu zuten lau bilera 
egin ondoren, lehentasunezko hiru alderdi identifikatu ziren arloa garatzeko (datuak 
ateratzeko unitatea, datuak berrerabiltzea, eta alderdi juridikoak eta gobernantzakoak) 
eta hiru proiektu pilotu egin ziren egon litezkeen azpiegiturak, datu-fluxua eta 
elkarregingarritasuna testatzeko, baita datu-gobernantzaren eta prozeduren inguruko 
zalantzak testatzeko ere. Proiektu pilotu horiek osasun-sistemarenak dira nagusiki, 
ZTBES sareko beste eragile batzuen laguntzarekin (CIC bioGUNE, BCAM, Tecnalia)32    
egin dira, eta horietako bat Europakoa da. 2016. urtetik 2018. urtera bitarte, euskal 
osasun-sistema publikoak 16 proiektu garatu ditu edo garatzen ari da elkarlanean.

• Neuroko lantaldea, sortu den azkenetakoa (2017ko iraila), gaixotasun neurologikoak 
eta psikiatrikoak azpiko prozesuen kausak, mekanismoak eta ondorio klinikoak 
tratatzeko prozedura diagnostikoak, pronostikoak eta terapia berritzaileak garatzea 
helburu duena. 4 bilera egin dira, 11 erakundek hartu dute parte bilera horietan eta 
orain ikerketa-ildoei lehentasuna emateko lan egiten ari dira, baita elkarlaneko hiru 

32 Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu bere webguneetan:www.cicbiogune.es; www.bcam.org; www.tecnalia.es
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proiektu pilotu garatzen ere (neurogenomikari buruz; Newro ekimenari buruz eta irudi 
neuronal molekularrari buruz). Osasun-sistemak, neurogenomika-proiektuan parte 
hartzeaz gain (Biodonostia OII eta Biocruces Bizkaia OII, UPV/EHUrekin batera), 
elkarlaneko 60 proiektu inguru hedatu ditu 2016. urteaz geroztik.

Ekimen Estrategikoei dagokienez, dagoeneko aipatu da Baliosasunen (1.3.1 ekintza), 
Innosasunen (1.4.1 ekintza), eta EPBren (1.5.1 ekintza) hedapenean izandako aurrerapena. 
EIP-AHAri dagokionez:

• 2016an, Euskadik Reference Sites-en bigarren deialdian hartu zuen parte eta 
gehieneko kalifikazioa lortu zuen (4 izar). Euskadi 74 Reference Sites-etatik 
(Erreferentzia Arloak), gehieneko kalifikazioa duten zortzi erkidegoetako bat da.

• Euskadik, gainera, Ekintza Taldeetan (Action Groups) parte hartu du Jardunbide 
Egokiak emanez ( EBko biltegian Euskadiko 10 Jardunbide Egoki daude) eta 28 
konpromiso hartuz. 

• Osasunaren Eraldaketa Digitalerako eta gizarte zahartuari arreta emateko Planean, 
hots, BluePrintean, arreta integratua ebaluatzeko esparruaren garapenaz arduratzen 
den aholkulari-taldean parte hartu da. Europar Batasunak Bruselan antolatzen duen 
maila goreneko Konferentzian (Conference of Partners) hartu da parte. 

Zahartzearekin, arreta integratuarekin eta berrikuntzarekin lotuta dauden eremuetan 
Euskadik Europa mailan duen kokapena hobetu da EIP/AHAri esker, eta Europar Batasunak 
erreferentzia gisa gomendatzen duen eskualdeetako bat da. Horregatik, osasun-sistemak modu 
aktiboan hartzen du parte Europako beste herrialde eta eskualde batzuetako ordezkaritzek 
egiten dituzten bisitetan. Enpresa-garapenari dagokionez, biozientzien-osasunaren eremua 
enpresa bizkortzeko BIND 4.0 programan (dagoeneko aipatu da 1.4.2 ekintzan) txertatu da 
2018an. Hirugarren edizio honetan honako alor hauetako 4.0 industriaren teknologietara 
bideratu da: osasuna, fabrikazio gehigarriak, elkarlaneko robotika, errealitate birtuala/
areagotua; big data, internet-of-things, zibersegurtasuna, sistema ziberfisikoak, eta abar) 
eta osasun-sistemaren zeregina enpresa bultzatzaileek eta startupek landu nahi dituzten 
garapenetan bideratzea da.

Horrez gain, biozientzien-osasunaren pilotatze-taldeak elkarrekintzan jarduten du Fabrikazio 
Aurreratuko eta Elikagaien alorreko pilotatze-taldeekin eta baterako ekimenak edo interes 
partekatuko ekimenak garatzen ditu. Elikagaien alorrarekin talde misto bat sortu da ikerketa-
fokuei lehentasuna emateko eta hainbat gairi buruzko proiektuak garatzeko, hala nola dieta 
pertsonalizatuari, minbiziari eta abarri buruzkoak. Fabrikazio Aurreratuarekin koordinazio-
talde estrategiko bat dago, honako alderdi hauekin lotutako jardueren elkarrekintza 
bermatzen duena: fabrikazio gehigarriaren Basque Industry 4.0ren nodoa eta eremu 
bereko osasun arloko Interes Bereziko Taldea (IBT); Digital Innovation Hubs direlakoak 
(orokorra eta osasunean hautagai gisa proposatutakoa, elkarlaneko robotikan proposamen 
zehatz bat eginez); fabrikazio gehigarrian, sistemetan eta materialetan, gamifikazioan, 
zibersegurtasunean eta big datan baterako jarduketak egiteko egon litezkeen arloak; eta 
Lanbide Heziketako nodoak.

Pilotatze-taldeek zeharkako bi arlo komun identifikatu zituzten: Talentua eta prestakuntza, 
eta negozio-ereduak. Azken hori garapenerako aurretiazko fasean dago orain. Aitzitik, 
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prestakuntza-eremuan, Lanbide Heziketako zentroekin lan egitea erabaki zen, eta, zehazki, 
Nodo Bio baten garapenean, TKNIKAk koordinatuta. Nodoaren helburua Bioteknologian 
oinarritutako euskal industria baten garapena sustatzea da, Lanbide Heziketako zentroek 
garatutako eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko enpresek eta 
eragileek bideratutako gaitasun diferentzialak eta gaitasun horiek enpresen eskura jarriz. 
Hau da, Lanbide Heziketatik erantzutea biozientzien sektorearen premiei prestakuntza 
espezializatuaren bitartez eta I+G+Bko proiektuak eta zerbitzuak garatuz. Osasun-
sistemak modu aktiboan hartu du parte, eta 2018ko ekainean, akordioak edo hitzarmenak 
(praktikaldietakoak, irakasleei prestakuntza osagarria emateko, aholkularitzakoak eta/
edo lankidetzakoak) sinatu dira Osakidetzarekin, Gipuzkoa emergentziak erakundearekin, 
Biodonostiarekin eta Bioarabarekin. 2018an, gainera, Lanbide Heziketa osasun-sektorera 
esleitzeari eta enpresei erantzuna emateko moduari buruzko hedapen-kanpaina bat hedatzen 
ari da Enpresa eta Berrikuntza Zentroekiko elkarlanean. 

Nazioarteko eremuan, SPRIren Área Invest in the Basque Country delakoarekin elkarlanean 
jardun da. Arlo horren helburu nagusia euskal enpresekin elkarlanean egindako proiektuetara 
atzerriko inbertsioa erakartzea da, RIS3 estrategiako beste erakunde batzuk txertatuz, 
Lanbide Heziketak enpresak edo atzerriko kapitala erakartzeko interes handiko gune gisa 
duen garrantzia azpimarratzeko ere.

Ekintza horren balioespena honako hau da:  EZARRIA

1.6.3. EKINTZA  Aldebiko ekimen espezifikoak ezartzea, hala nola talentua erakartzea 
eta emaitza bibliometrikoak zabaltzea Ikerbasquerekin.

Hasierako egoera

1.6.1 ekintzan deskribatu denez, 2015. urtearen amaieran hasi zen EAEko RIS3 estrategia 
biozientziak-osasunaren arloan ezartzen eta hedatzen.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Ikertzaileei dagokienez, Ikerbasquek eta Osasun Saileko Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko 
Zuzendaritzak aldebiko hiru bilera egin dituzte lanbidea txertatzeari eta garatzeari buruzko 
alderdiak Osasun Ikerketa Institutuetan zehazki lantzeko, baita zentro horien eta Ikerbasqueren 
arteko etengabeko harremana ere lantzeko (Biodonostiaren Biocruces Bizkaiaren Zuzendaritza 
Zientifikoek parte hartu dute Ikerbasqueko langileak hartzen dituzten ikerketa-zentroekin 
Ikerbasquek aldizka egiten dituen bileretan). Gaur egun, Biodonostia eta Biocruces Bizkaia 
Osasun Ikerketako Institutuek Ikerbasqueko 9 eta 8 ikertzaile hartu dituzte, hurrenez hurren 
(Professor, Research Associate, eta Fellow).

Ekoizpen zientifikoari dagokionez, Ikerbasquerekin lan egin da Ikerbasquek argitaratzen 
duen Zientzia Euskadin Txostenean osasun-sistema osoaren ekoizpen zientifikoa jasotzen 
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den modua aldatzeko. Elkarlan hori, halaber, hertsiki lotuta dago Afiliazioa eta ekoizpen 
zientifikoa lantaldearekin (I+G+Bko kudeaketa integraleko tresnak erregistratzeko irizpideak 
homogeneizatzeko sortutako taldeetako bat). Taldearen helburua ekoizpen zientifikoa 
afiliatzeko erregistroan irizpide homogeneoak ezartzea da, eta horri esker emaitza homogeneoak 
lortuko dira eta alderaketak egin ahal izango dira. Argibideak emateko zirriborro bat egin da 
egiletzaren aipamena finkatzeko Euskal Osasun Sisteman.

Biodonostia elkarlanean ari da Donostiako Sustapenarekin DonostiaINN delakoaren bitartez 
Tokiko talentuaren itzulera izeneko programan, ikertzaileak sartzeko (2017an 2). Biocruces 
Bizkaiak Bizkaia Talent erakundearen bitartez 2 pertsona sartu ditu. Erakunde horrek bere 
jarduketa-eremua ireki du Biodonostia ere bere programetan txertatzeko. 

Ekintza horren balioespena honako hau da: AURRERATUA

AURRERAPEN-MAILARI BURUZKO BALIOESPEN KUANTITATIBOAREN ETA 
KUALITATIBOAREN LABURPENA HELBURUEN ETA EKINTZEN ARABERA.

Inpaktua ardatzean helburu guztiak abian jarrita daude eta helburu horietako bi ezarritakotzat 
hartzen dira. Ekintzen % 92,8 hedatuta daude: ekintzen heren bat baino zertxobait gehiago 
(% 35,7) ezarrita daude eta % 42,9 aurreratuta daude. 

1.1. Helburua 1.2. Helburua 1.3. Helburua 1.4. Helburua 1.5. Helburua 1.6. Helburua

A1.1.1 3,91

A1.1.2 3,09

A1.2.1 2,10 A1.3.1 3,31

A1.2.2 0,00

A1.2.3 1,00

A1.2.4 2,46

A1.4.1 4,00

A1.4.2 2,64

A1.5.1 2,00

A1.5.2 2,00

A1.6.1 4,00

A1.6.2 3,75

A1.6.3 3,50
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7. irudia: Ekintzen aurrerapen-maila helburu partzialen arabera: 
INPAKTUA ARDATZA

Ezarritako ekintzak Innosasun programari, biozientziak-osasuna RIS3 estrategiaren lidergoari 
eta I+G+Bko lehentasunak identifikatu eta hautatzeko prozedurak sartzeari dagozkie. Sei 
ekintza aurreratuak (% 42,9) ex ante ebaluazioarekin lotuta daude (baina aurrera egin behar 
da ex post ebaluazioan). Era berean, zaintza teknologikoarekin (bete behar den ibilbide-orri 
bat), ebidentziak jakinarazitako zerbitzuekin, Baliosasun programarekin eta industriarekiko 
eta bestelako erakundeekiko elkarrekintzarekin ere lotuta daude. 
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Hiru ekintza (% 21,4) hasita daude, baina dedikazio espezifiko handiagoa behar dute, 
hala nola berrikuntzak sartzea (jarduera berrietarako marjina baldin badago). OSTEBArako 
ekintza-planari dagokionez, aurretiazko urratsak egin dira, baina oraindik ez dira plana egiten 
hasi. Bestalde, EPB Bulegoak prozedurak ezarri ditu eta lizitazio bat egikaritu du, baina 
lizitazioaren garapena berrikuste-fase horretan espero denetik beherago dago.

Prospektibari buruzko ekintza bat (% 7,1) ez dago hasita, ezarri nahi den sareko zaintza-
sistemari buruzko lanaren mende dagoelako neurri batean.

5.2.2. INTEGRAZIOA ARDATZA

Euskal osasun-sistema publikoak berrantolaketa-prozesu bat gauzatu du biztanleriaren eta 
sistemaren premiei erantzuteko, eta kalitateari eta iraunkortasunari dagokionez hobetu ahal 
izateko. Sistema eraldatzeko prozesu horrek ekarri du Erakunde Sanitario Integratuen ingu-
ruan artikulatzea eta Osasun Ikerketa Institutuak eta Kronikgune sortzea. Hala ere, jokaleku 
hori modu bereizian sortu da.

Horregatik, Integrazioa ardatzak premia hori hartu du aintzat eta I+G+Bko jarduera euskal 
osasun-sistema publikoak laguntzaren eta irakaskuntzaren alorrean betetzen duen zereginean 
txertatzeko lanean aurrera egiteko asmoa du, jarduera horren instituzionalizazioa indartuz, 
plangintza eta jarraipena egiteko mekanismoetan sartuz eta profesionalen eta kudeatzaileen 
kultura alda dadin lagunduz. Asmo horrek lau oinarri ditu: I+G+Bko jarduerei lehentasuna 
ematea, I+G+Bren gobernantza (sistema gisa eta zerbitzu-erakundeen kudeaketan), informa-
zio-sistemak aprobetxatzea, eta I+G+Bko arau-esparrua egokitzea. Ardatz horretan 5 helburu 
nagusi proposatu dira:

H2.1 Sistemaren premia eta gaitasun nagusien inguruan ikerketa- eta berrikuntza-
agendak garatzea.

H2.2 Ikerketaren eta berrikuntzaren plangintza-, kudeaketa- eta gobernantza-eredua 
hobetzea ikuspegi sistemiko eta integratu baten bidez.

H2.3 Informazio-sistemen aprobetxamendua eta iturri ezberdinetako datuen erabilera 
hobetzea.

H2.4 Arau- eta lege-esparrua egokitzea I+G+B sisteman txertatzeko.

H2.5 Sistema ireki, konektatu eta nazioartekotu baterantz aurrera egitea.

Ardatz honetan helburuen arabera egindako zeharkako azterketa batek ahalbidetzen du 
erakustea ekintza gehienak, oro har, ezarrita daudela edo hasita daudela. Aurreikus daiteke 
ekintza aurreratu gehienak ezarrita egongo direla 2020. urtean.
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8. irudia: Aurrerapen-maila helburu partzialen arabera: INTEGRAZIOA ARDATZA

Jarraian, xehetasunez azalduko da ekintzen aurrerapena:

OBJETIVO 2.1.

Sistemaren premia eta gaitasun nagusien inguruan ikerketa- eta berrikuntza-agendak 
garatzea.

2.1.1. EKINTZA  Datozen urteetarako ikerketa- eta berrikuntza-agendak aukeratzea 
gai eta patologia interesgarriei buruz (diabetesa, onkologia, kardiobaskularra, etab.), 
eta sistemaren zeharkako premiei buruz (medikuntza pertsonalizatua, Big Data, 
e-osasuna, zahartzea, osasun-zerbitzuak, inplementazioa, etab.).

Hasierako egoera

Osasun Ikerketa Institutuek beren ikerketa- eta berrikuntza-arloak definitu dituzte beren 
plan estrategikoetan, eta beren lan-ildoak Elkarlaneko Programa Zientifikoan txertatzen diren 
arlo zientifikoetan. Kronikgunek, bestalde, kronikotasunaren eta osasun-zerbitzuen inguruko 
lan-eremu bat dauka, Kronikguneren Batzar Nagusiaren bitartez onartu zena. Laburbilduz, 
I+G+Bko osasun-erakunde betearazleek, eta beste erakunde batzuetako ikerketa-taldeek eta 
pertsonek, Osasun Ikerketa Institutuetan sartu aurretik, beren interes-arloekin lotutako I+Gko 
proiektuak eta jarduerak proposatu dituzte, eta mota desberdinetako lehiaketa-deialdietara 
aurkeztu dira. Ildo horretan, bottom up jarduera bat da, «tokiko» planteamendu baten barnean 
hartuta dagoena (ESI, Institutua). Baina, alde batetik, inpaktua bilatzeak, eta, bestetik, 
eskuragarri dauden baliabide publikoen erabileran optimizazioa bilatzeak ekarri du gaitasunak 
batu behar izatea eta banakako estrategiekin elkartu behar izatea, osasun-sistemaren eta 
biztanleriaren mesederako. Hurrengo ekintzarekin batera, zehazki proposatzen da programa 
batzuk egitea lehenengo aldiz. Programa horiek, guztiek parte hartuta, lan egiteko baterako 
ildoak ezarriko dituzte, bai ikerketaren alorrean, bai berrikuntzaren alorrean. 
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2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Hainbat agenda aukeratu dira Osasun Ikerketa Institutuetako eta Kronikguneko lehentasunezko 
arloak kontuan hartuta, 2013-2020 aldirako Osasun Plana eta, oro har, Osasun Sailaren 
eta Osakidetzaren ildo estrategikoak, baita biozientziak-osasunaren alorreko RIS3 Euskadi 
estrategiaren esparruko arlo interesgarriak ere (unibertsitateen, industriaren, administrazio 
publikoaren eta herritarren arteko elkarlana sustatzeko helburua dutenak). 2018ko ekainean  

• Osasun-zerbitzuetako ikerketa.

• Onkologia - Medikuntza pertsonalizatua.

• Gaixotasun arraroak.

• Gaixotasun neurodegeneratiboak.

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA

2.1.2. EKINTZA Ikerketa- eta berrikuntza-programak zehaztea hautatutako agenden 
inguruko azterketa integrala eginez.

Hasierako egoera

Osasun-sistemak, eta, beraz, berrikuntzako euskal ekosistemak ez dauka jarduerak eta 
erakundeen arteko elkarlana sarituko duten funtsen banaketa bideratuko duen baterako 
ikerketa- eta berrikuntza-programarik.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Osasun-zerbitzuen inguruko ikerketa-programa definitu da. Programa horrek 4 arlo ditu 
(bakoitza hainbat azpiarlorekin):

• Osasun-politiken ebaluazioa: 

- Programak.

- Aurrekontu-eragina.

- Irisgarritasuna.

- Ekitatea.

- Emaitzak osasunean.

• Prozesuaren eta emaitzen ebaluazioa: 

- Zerbitzuak, aldakortasuna eta egokitzapena.

- Kalitatea, segurtasuna eta atxikidura.
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- Emaitza klinikoak (Patient Reported Outcomes).

- Ekitatea, eraginkortasuna, efikazia, kostuen azterketa eta efizientzia.

• Erabakiak hartzen laguntzea: 

- Erabakiak hartzea.

- Ahalduntzea.

- Ekitatea, eraginkortasuna, efikazia eta efizientzia.

• Antolamendu-ereduak garatzea eta ebaluatzea: 

- Ereduak eta ibilbide klinikoak garatzea.

- Proiektuak ezartzea eta hedatzea.

- Garapen teknologikoak.

Gaur egun, oraindik ez da garatu zehatzago arlo bakoitza. Gainerako programei dagokienez, 
RIS3 estrategian identifikatutako aurrerapen-arloetatik edo -ildoetatik haratago, 2018ko 
bigarren seihilekoan aurreikusten da arlo edo ildo horiek egitea eta hiru Osasun Ikerketa 
Institutuen inplikazioarekin osatzea. 

Ekintza horren balioespena honako hau da: HASIA

2.2. HELBURUA

Ikerketaren eta berrikuntzaren plangintza-, kudeaketa- eta gobernantza-eredua 
hobetzea ikuspegi sistemiko eta integratu baten bidez.

2.2.1. EKINTZA Dauden egituren (I+G+B eta kudeaketa) egitura-, erantzukizun- eta 
eginkizun-mapa berria komunikatzea.

Hasierako egoera

Osasun-sistema, I+G+Bko jarduerei, eta haien kudeaketari dagokionez, honela osatuta zegoen:

• Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa (BIOEF). Osasun Sailaren 
eta Osakidetzaren tresna nagusia da osasun arloko I+G+Ba sustatzeko. Betetzen dituen 
eginkizun koordinatzaileez gain, eta «bulego zentrala» denez, (jabetza intelektualeko 
eta industria-jabetzako alderdietarako, adibidez) oraindik deszentralizatu gabe dauden 
kudeaketa-lanak betetzen ditu Bilbao-Basurto ESI, Barrualde-Galdakao ESI, eta Araba 
ESI Institutuetako ikerketa-taldeetarako. Haien zereginak apurka-apurka bilakatu dira, 
baina, orokorrean, denboran zehar bete dituzten eginkizun nagusiak honako hauek 
direla esan daiteke:
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- Osasun-sistemaren I+G+Bren kudeaketa (teknologiaren transferentzia eta emaitzen 
ustiapena barne).

- Euskal Biobankuaren zuzendaritza eta kudeaketa (Biobankua osatzen duten nodoen 
koordinazioa barne).

- Osasun Sailari eta Osakidetzari aholkularitza estrategikoa eta laguntza teknikoa 
ematea (I+G+Bren gaitasunak osasun-erakundeetan egituratzeko eta planak eta 
programak eta abar garatzeko), baita Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluari 
laguntza teknikoa ematea ere koordinazio soziosanitarioa garatzeko.

• Osasun Ikerketa Institutuak.

- Biodonostia Gipuzkoan jarduten duen Osasun Ikerketa Institutua da, baina oraindik ez 
da teorian bete beharko lituzkeen eginkizun guztien (deszentralizatuak) arduraduna. 
Bere entitate juridikoa dauka, Elkarte gisa, eta Carlos III.a Osasun Institutuak 
egiaztatzen du. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile gisa 
ere egiaztatuta dago.

- Biocruces: 2015. urtean, Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESIren Osasun Ikerketa 
Institutua soilik zen oraindik. Biocrucesek ere bere entitate juridikoa dauka Elkarte 
gisa, Carlos III.a Osasun Institutuak egiaztatzen du eta Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile gisa egiaztatuta dago.

- Bioaraba, 2015. urtean, ez zegoen Institutu gisa eratuta formalki, ez zeukan bere 
entitate juridikorik, eta ez zegoen ZTBES sareko agente gisa egiaztatuta, baina 
Osasun Ikerketa Institutu gisa jarduten zuen, Araba ESIren I+G+Bren gaitasunetan 
oinarrituta.

• Kronikgune: Osasun Ikerketa Institutuekin batera, osasun-sistemaren beste ikerketa-
zentroa da (betearazlea), kronikotasuna eta osasun-zerbitzuak aintzat hartzen dituena.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Osasun Ikerketa Institutuei dagokienez,

•  2017ko otsailaren 1eko Zuzendaritza Batzorde Zabalduan erabaki zen osasun arloko 
I+G+B hiru Osasun Ikerketa Instituturen eta Kronikguneren inguruan egituratzea. 
Osasuneko sailburuak mapa hori azpimarratu du euskal osasun-sistema publikoko 
zuzendariekin 2017ko abenduan egindako bilera batean. 

•  2017ko uztailean Bioaraba sortu zen formalki, Osakidetzaren, BIOEFen eta Euskal Herriko 
Unibertsitatearen arteko hitzarmen baten bitartez eta Kontseilu Errektorea eratuz. 2018ko 
maiatzean Bioarabaren Zuzendaritza Zientifikoa izendatu da.

•  2016-2017 aldian, Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea sartu da Biocrucesen eta 2018an 
Biocruces Biocruces Bizkaia bihurtu da formalki, eta Lurralde osora hedatu du bere 
jarduketa-eremua.  

I+G+Bko erakundeen eta kudeaketaren mapa hori osasun-sistemako zati desberdinei eta 
sistema horretako kide ez diren eragileei (enpresak, BIC- enpresen inkubazio-zentroak, Zientzia, 
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Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak) aurkeztu diete batez ere Ikerketa eta 
Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak eta BIOEFek. Hori guztia korporazio-irudi berriarekin 
eta erakunde bakoitzaren webguneen bitartez (BIOEF, Biocruces Bizkaia, Biodonostia, 
Kronikgune) eta Osasun Ikerketa Institutuetako I+G+Bren kudeaketa-eskuliburuetan ikusten 
da. Etengabeko jarduera bat da, jardunaldiez eta bilerez baliatzen dena mapa hedatzeko. 
Hertsiki lotuta dago 2.2.5 ekintzari; BIOEFen eta Kronikguneren eginkizunei buruz azkenean 
hartzen den erabakiaren ondorioz, hedapen-materiala egokitu beharko da, eta bilera- eta 
aurkezpen-txanda berri bat egin beharko da.

2.2.2. EKINTZA   ESIen gobernantza-organoetan ikerketa- eta berrikuntza-erantzukizunak 
esleitzea, eta koordinatzaileen edo berrikuntza-erreferenteen figura bultzatzea.

Hasierako egoera

LErakunde Sanitario Integratuek (ESI) egoera-aniztasuna erakusten dute ikerketaz 
eta berrikuntzaz arduratzen diren pertsonak edo erakundeak izateari dagokionez, eta 
gobernantza-erakundeetan duten partaidetzari dagokionez (Biodonostiako zuzendari 
zientifikoak soilik hartzen du parte aldizka Donostialdea ESIren Zuzendaritza Batzorde 
Zabalduaren Kontseiluan).

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

ESIen gobernantza-erakundeei dagokienez, Biodonostia eta Bioaraba Osasun Ikerketa 
Institutuetako zuzendaritza zientifikoek Erakunde Sanitario Integratuaren Zuzendaritza 
Zabalduaren Kontseiluan hartzen dute parte. Oraindik ez da erabaki (2018an aurreikusi da) 
Biocruces Bizkaia Institutuko zuzendari nagusiak nola eta zenbateko maiztasunez hartuko 
duen parte Institutua hornitzen duten hiru ESI nagusietako gobernantza-organoetan 
(Ezkerraldea Enkaterri Cruces, Bilbao Basurto, eta Barrualde Galdakao).

Berrikuntzari dagokionez, berrikuntza kudeatzeko lantalderik ez zeukaten erakundeak 
identifikatu ziren (berrikuntza-batzordeekin eta/edo laguntza-unitateekin) eta berrikuntzaren 
«solaskidearen» erantzukizuna edo eginkizuna esleitu zitzaien pertsonak identifikatu ziren. 
Kasu horietan, BIOEFek behar den laguntza eman du sortutako berrikuntza-ideiak garatzen 
laguntzeko. Baliosasun hedatzen bi urte eman ondoren, 2018an berrikuntza-mapa bat egin 
da. Mapa horrekin erantzukizun horien eta Osakidetzaren zerbitzu nagusietan kokatuta 
daudenen lehenengo eguneratzea errazago egingo da.

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA
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2.2.3. EKINTZA  Ahaleginak lehenetsi eta koordinatzeko batzordeak sortzea, tartean 
dauden erakunde ezberdinetako partaideekin.

Hasierako egoera

2020. urterako Osasun Arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategia ezagutzera eman aurretik, 
Berrikuntza Ekintza Planari lotutako lantaldeak (2014. eta 2015. urteetan jardunean 
egon zirenak zeregin jakin batzuk garatzeko) eta lan motaren bat egiteko –Innosasunen eta 
Eurosasunen lehenengo fasea (pilotua), adibidez– ad hoc ezarritako taldeak zeuden. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Ekimen berrien garapenarekin bat etorriz edo osasun arloko I+G+Bn sartuta dauden 
erakundeen jarduerak hobekien koordinatuz, koordinaziorako edo zuzendaritzarako batzorde 
gisa jarduten duten hainbat talde sortu eta/edo formalizatu dira. 2018ko ekainean honako 
hauek daude jardunean:

• Hedatzeko eta jarraipena egiteko batzorde operatiboa: 2018an sortu da eta 
honako eginkizun hauek ditu: ekintzen jarraipena egitea eta ekintzen aurrerapena 
baliozkotzea balioespen-sistemaren bitartez, baita estrategiaren hedapenari buruzko 
orientazio orokorra egitea ere.

• Osasun Ikerketa Institutuen koordinazioa: hiru Osasun Ikerketa Institutuek eta 
BIOEFek hartzen dute parte. Talde zabalduak eta Osasun Sailaren Ikerketa eta 
Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak 9 koordinazio-bilera egin dituzte. 

• Eurosasunen koordinazioa: BIOEFek bultzatu du eta Osasun Saileko ordezkariek 
(OSTEBA osasun-teknologien ebaluazioko zerbitzua), Osasun Ikerketa Institutuek, 
Kronikgunek eta Osakidetzak hartu dute parte. 2016. urteaz geroztik 3 bilera 
presentzial egin dira (urtero), eta lana etengabe egiten da formatu ez-presentzialean 
Europako deialdi-aukerak identifikatzeko eta hirugarrenek egindako proposamenetan 
parte hartzeko gonbidapenak kudeatzeko. Urtean 20 deialdi baino gehiago hedatu 
dira; modu espezifikoan erkatu da osasun-sistemarekin (4-8 aldiz urtean) nazioarteko 
proposamenetan parte hartzea; H2020, DG Santé eta IMI2 Europako programen 
zirriborroak hedatu dira behin betiko argitaratu aurretik iruzkinak bidaltzeko; 
prestatzen ari diren proposamenen berri ematen da hamabostean behin (Osasun 
Saila eta Osakidetza), eta hilean behin jarduneko proiektuen berri. 

• Osakidetzaren Diagnostiko Biologikoaren Sarearen (RDBO) eta BIOEFen arteko 
koordinazioa: noizean behin elkartzen da gai espezifikoak lantzeko. 

• Berrikuntzaren Erosketa Publikoaren Bulegoa: Osakidetzaren hainbat zuzendaritzak 
eta zuzendariordetzak hartzen dute parte, baita Osasun Sailaren Ikerketa eta 
Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak ere. Bulegoak erronka teknologikoak lehenesten 
ditu, elkarrizketa teknikoak irekitzeari buruzko erabakia hartzen du, proposamenak 
kudeatzen ditu eta ad hoc taldeak ikuskatzen ditu lizitazioak elkarrekin garatzeko. 

• Innosasunen koordinazioa: BIOEFek eta Osasun Ikerketa Institutuek hartzen dute 
parte, eta aldizka, beste erakunde batzuek premien arabera. Osasun-sistema 



77ESTRATEGIAREN AURRERAPENA

behar duten enpresen eta beste erakunde batzuen eskaerak jasotzen ditu taldeak 
(aholkularitzarako, probetarako eta baliozkotzeetarako, laginetarako eta abar), eta 
egindako eskaerarik erantzun egokiena emateko modua balioesten du. 2018ko 
ekainera bitarte 17 koordinazio-bilera egin dira.

• Euskal Biobankuaren eta Ikerketarako Batzorde Etikoaren arteko koordinazioa: Bilera 
bat egin da (2017) gai hauei buruz: 

- Hobekuntzak baimen informatuari buruzko ereduetan. IBEk baimen-eredu berri bat 
baimendu zuen. Eredu horren bitartez gertakari asistentzial batean sortutako 
lagin guztiak bil daitezke (lehen paziente bakoitzari baimen bana eskatu behar 
zitzaion une desberdinetan eskatzen zen lagin bakoitzeko).

- Biobankuari laginak eskatzen dizkioten proiektuak ebaluatzeko IBEk behar duen 
denbora murriztea. 

- Euskal Biobankuari laginak eskatzen dizkioten ikertzaileei eskatzen zaien dokumentazioa 
sinplifikatzea.

- Biobankuaren eta Osabideren artean informazioa trukatzeko protokoloa onartzea 
(Biobankuan gordailututako laginak kudeatzen dituen plataforma informatikoa 
Osabiderekin, hots, historia klinikoa kudeatzen duen plataformarekin konektatzea).

• Euskal Biobankuaren eta Osasun Ikerketa Institutuen arteko koordinazioa: dagozkien 
zuzendaritzek koordinazio-bilera bat egiten dute urtean behin, baita gai jakin batzuk 
lantzeko behar diren bilerak ere. 

• Azterketa klinikoen koordinazioa: Osasun Ikerketa Institutuek, ESIetako saiakuntza 
klinikoez arduratzen diren pertsonek, Ikerketarako Batzorde Etikoaren eta BIOEFen 
ordezkariek hartzen dute parte. Saiakuntza klinikoak onartzen dituen 1090/2015 
Errege Dekretuaren araudi berria dela-eta, 2016. urtean, lantalde bat sortu zen 
irizpideak modu koordinatuan adosteko eta azterketa klinikoak kudeatzeko prozedura 
egokitzeko. Era berean, saiakuntza klinikoetan fluxu-diagrama bat sortu da; bertan 
azterketa kliniko motaren sailkapena egiten da.

2016. urteaz geroztik 8 lantalde sortu dira osasun-sistema koordinatzeko. Lantalde horiek 
modu sistematikoan eta egituratuan hedatu dira.

2.2.4. EKINTZA  Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa (BIOEF) 
eguneratzea, eta haren baliabideak etapa berri honetarako egokitzea.

Hasierako egoera

I+G+Bren kudeaketari dagokionez, BIOEFek koordinazio orokorreko eginkizunak eta zeregin 
zentralizatuak garatzen ditu (adibidez, jabetza intelektualaren eta industrialaren kudeaketari 

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA
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buruzkoak), baina, era berean, Biodonostia eta Biocruces Osasun Ikerketa Institutuek 
pixkanaka beren gain hartu behar dituzten zereginak egiten jarraitzen du (adibidez, efizientzia 
dela medio oraindik Institutuetara eskualdatu ez diren I+Gko proiektuen kudeaketa), baita 
Araba ESIko, Bilbao Basurto ESIko, Barrualde Galdakao ESIko, Osakidetzaren zerbitzu 
nagusietako, Osasun Saileko eta abarretako ikerketa-taldeen jardueren kudeaketa egiten ere.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Osasun Ikerketa Institutuen inguruko egituraketak aurrera egiten duen neurrian, I+Gko 
proiektuen zuzeneko kudeaketa deszentralizatzen ari da pixkanaka. Bestalde, Innosasun, 
Baliosasun eta Eurosasun programen kudeaketak (eta, oro har, nazioarteko jarduera) eta 
emaitzak ustiatzeko gero eta handiagoa den jarduerak, besteak beste, eskatzen dute BIOEFen 
dedikazioa birbideratzea. 

BIOEF eguneratzen hasteko, 2018ko lehenengo hiruhilekoan txosten bat egin da Fundazioak 
eduki dezakeen konfigurazioari buruzko proposamenarekin, Fundazio horrek Osasun Ikerketa 
Institutuen eta Kronikguneren «korporazio-buru» gisa duen izaera bermatuz (bestalde, lau 
zentro horiek izango lirateke I+G+Bren eragile «betetzaileak»). Planteamendu hori balioesten 
ari dira orain, eta 2018an hartuko da horren inguruko erabakia. Ekintza hori hertsiki lotuta 
dago 2.2.5 ekintzarekin.

2.2.5. EKINTZA  DI+G+Bren egituren eta haien kudeaketaren epe ertaineko eboluziorako 
ibilbide-orri partekatua zehaztea.

Hasierako egoera 

Osasun arloko I+G+Bko erakundeen jokalekuak erakusten du trantsizio-egoeran daudela: 
formalizatutako eta egiaztatutako bi Osasun Ikerketa Institutu daude (Biodonostia eta 
Biocruces Bizkaia), baita Osasun Ikerketa Institutuen antzera jarduten duen Araba ESIko 
ikerketa-taldeen multzo bat –Bioaraba markarekin– eta ikerketa-taldeak ere beste ESI 
batzuetan; osasun mentaleko sareetan, aldiz, osasun-zerbitzuak eta kronikotasuna ikertzeko 
zentro bat (Kronikgune) eta eginkizun asko (zentralizatuak, koordinaziokoak eta I+G+B 
zuzenean kudeatzekoak) egiten dituen BIOEF Fundazioa daude.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

I+G+Bren egituren eta haien kudeaketaren eboluzioa modu ordenatuan gidatzeko ibilbide-
orri bat diseinatu da. Adierazitako ibilbide-orriari aurreikusitakoaren arabera jarraitzen 
zaio, kronograma espezifikoak oinarritzat hartuta. Jarraian, ibilbide-orriaren eduki nagusia 
laburbilduko dugu:

Ekintza horren balioespena honako hau da: HASIA
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2016

• Lanbide-kategorien homogeneizazioa lortzeko bateratasuna.

• Institutuetako aurrekontuak ezartzeko bateratasuna.

• Biodonostia berriz egiaztatzea (CIIIOI).

2017

• Barne Araubiderako Erregelamendu bakar egitea (hasierako lana) Osasun Ikerketa 
Institutuetarako.

• Enplegua eta I+G+Bren kudeaketa integrala egiteko tresna homogeneizatzea eta Osasun 
Ikerketa Institutuek eta Osakidetzak funtzionatzeko beste prozedura erkide batzuk 
egitea.

• BIOEFen eta Kronikguneren eginkizunak eta egitura eguneratzeko proposamena egitea, 
etorkizunean hiru Osasun Ikerketa Institutu izateko esparru globalean.

• Biocrucesen eremua hedatzeko eta Biocruces Bizkaia bihurtzeko prozesuari hasiera 
ematea. Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea sartzea.

• Bioaraba Osasun Ikerketa Institutu gisa sortzea formalki (hitzarmenaren bitartez).

2018

• Osasun Ikerketa Institutuetarako Oinarrizko Araubiderako Erregelamendua diseinatzea 
eta onartzea, eta bakoitzaren berezitasunetara egokitzea. 

• Osasun Ikerketa Institutuen egitura aldatzea, gobernu-organoei dagokienez bereziki, 
BAEa onartzetik sortzen dena.

• Biocruces Bizkaia sortzea, eta haren estatutu sozialak, organigrama, logoa, eta abar 
aldatzea, baita eraikin berria inauguratzea ere.

• Bioarabari bere entitate juridikoa ematea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 
Euskal Sareko eragile gisa egiaztatzea eta haren egitura garatzea.

• Jarduerak BIOEFetik Osasun Ikerketa Institutuetara deszentralizatzeko azken faseari 
hasiera ematea.

• BIOEFen eta Kronikguneren eginkizunak eta egitura eguneratzeko txostena; 
Kronikguneren jarduketa-eremuari buruzko eta erakundeen mapan duen tokiari buruzko 
erabakia hartzea.

• BIOEF hiru Osasun Ikerketa Institutuen testuinguruan eta Kronikgune ikerketa-zentro 
gisa diseinatzea. Jarduketa horrek sortzen du, gainera, 2.2.4 ekintzaren erantzuna: 
«Osasun Berrikuntza eta Ikerketarako Fundazioa (BIOEF) eguneratzea, eta haren 
baliabideak etapa berri honetarako egokitzea».

• Erakunde desberdinei laguntzeko dimentsionamendurako prestatze-lana. 
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2019

• Finantzaketa ematea Bioaraba, Biocruces Bizkaia, eta Biodonostia Osasun Ikerketa 
Institutuei. 

• Hiru Osasun Ikerketa Institutuak eta Kronikgune euskal osasun-sistema publikoko 
I+G+Bren jarduerak egikaritzen dituzten erakunde gisa garatzea (aldez aurretik 
erabakitako moduan), eta BIOEF erakunde horien korporazio-buru eta Osasun Sailaren 
tresna gisa (lehenago erabakitako moduan).

• Prospektiba sartzea eta egitura-profilak eta -premiak egokitzeko plangintza (Pertsonak 
ardatzeko 3.1.4 ekintzarekin lotuta).

• BIOEFi korporazio-buru gisa eusteko behar den araudia garatzea, ezartzen denaren arabera.

• Erakundeen mapa hedatzeko jarduera, helburu zehatzekin Euskadiko berrikuntza-
ekosisteman mapa hori ezagutzen dela bermatzeko.

2.2.6. EKINTZA  Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren funtzionamendua aldatzea, 
haren emaitzak zein erabiltzen duten pertsona eta erakundeen pertzepzioa hobetzeko.

Hasierako egoera

Euskadiko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoak (EIKBE) erantzuna emateko prozesua 
eta denbora eta Europako proiektuek eta Euskal Biobankutik eratorritako eskaerek bereziki 
proposatutako premiak ez datoz bat. Era berean, gainerako Batzordeek bezala, araudi berrira 
egokitu behar du (1090/2015 Errege Dekretua). Azkenik, Euskadiko Ikerketa Klinikoetarako 
Batzorde Etikoak prozesu zabalago batean esku hartu du, saiakuntza klinikoen kudeaketan, 
alegia, eta prozesu horretan hobetu egin behar du erakunde kudeatzaileekiko koordinazioa 
(BIOEF eta Institutuak), sistema erakargarriagoa izateko saiakuntza klinikoak egiteko. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Euskadiko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa, orain Ikerketa Klinikoetarako Batzordea 
deitzen zaiona, IKBm gisa egiaztatu da medikamentuekin egindako azterketei buruz informatu 
ahal izateko. 

Gaur egun, autonomia-erkidegoko dekretu bat egiten ari dira Batzordearen funtzionamenduari 
eta esleipenari buruzko jatorrizko dekretua eguneratzeko, testuinguru orokorra kontuan hartuta 
gainera, hots, hiru Institutu daudela, Institutu bat lurralde bakoitzeko. 

Era berean, funtzionamenduko beste alderdi batzuk balioetsi dira, zehazki Euskal 
Biobankuarekin, ebaluazio-denbora murrizteko; izan ere, denbora hori mugatzailea da ikerketa-

Ekintza horren balioespena honako hau da:  EZARRIA
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taldeek eskatzen dituzten laginak entregatzeko epeak betetzeko. Honako hau proposatu da:

• Laginen eskaerak onartzeko «elkargokideek erabakiak hartzeko» 2 hilabeteko batez 
besteko denbora behar den egungo eredua alde batera uztea eta bikoteen arabera eta 
20 eguneko gehieneko denboran egindako ebaluazio-eredu bati heltzea.

•  Biobankuaren eta IKBren arteko bilera kopurua bikoiztea.

IKBren funtzionamendua hobetzeko proposamen batzuk egin badira ere, proposamen horiek 
ez dira gauzatu oraindik.

2.3. HELBURUA

Informazio-sistemen aprobetxamendua eta iturri ezberdinetako datuen erabilera 
hobetzea.

2.3.1. EKINTZA Ikerketarako eta osasun-erabakiak hartzeko, askotariko iturrien 
datuetarako sarbidean eta interakzioan aurrera egitea (datu-baseak, informazio 
klinikoa, biobankua, erregistroak, datu omikoak...).

Hasierako egoera

Osasun-sistemak datu-base handiak ditu ikerketa-helburuetarako, eta historia klinikoan 
potentzial handiko iturri bat dauka ezagutza sortzeko datuak erabiliz, baina, oro har, datu-
baseak eta sistemak ez daude konektatuta, eta interakzioa noizean behin egiten da proiektu 
jakin batzuen premien arabera. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Euskal Biobankuaren eremuan, ondoren aipatuko diren aurrerapenak egin dira. Aurrerapen 
horietako batzuk analitika aurreratuaren lantaldearen esparruan RIS3 Euskadi estrategiaren 
biozientziak-osasunaren eremuko big datan proposatu dira, eta beste aurrerapen batek 
gaixotasun arraroen lantaldeak identifikatutako helburuetako bat errazten du, hala nola:

• Osabide Biobankua kudeatzeko plataformarekin konektatzea: komunikaziorako zubi bat 
sortzea paziente bakoitzak Biobankuari eman dizkion laginak (ateratze-data, kliniko 
arduraduna eta lagin mota adierazita) historia klinikoan ikusi ahal izateko. 

• Gaixotasun Arraroen Erregistroarekiko interakzioa: 

- Profesional klinikoek gaixotasun arraroak dituzten pazienteak Erregistroan 
inskribatzeko (erregistratzeko) inprimaki bat daukate historia klinikoan (Osabide). 
Ondoren (2017), pazientea Erregistroan inskribatzen denean, pazienteari laginak 
eskatzeko aukera gehitu zen.

Ekintza horren balioespena honako hau da:  HASI GABEA
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- 2017an hitzarmen bat eta Lanerako Prozedura Normalizatu bat egin ziren (gaur 
egun berrikusten ari dira biak) Biobankuaren eta Gaixotasun Arraroen Erregistroaren 
artean informazioa partekatzeko. 

• Ikerketa-proiektuetarako iturri klinikoetan bildutako datuetarako sarbidea eta datu 
horiek erabiltzea: historia klinikotik abiatuta datuak ateratzeko unitate bat sortzeko 
modua proposatzen duen dokumentu bat egin da. Dokumentu hori balioesten ari dira 
gaur egun. 

• 2016an, hainbat datu-basetan (osasun-sistemaren barnean nahiz kanpoan) dagoen 
informazioa eta Biobankuan biltegiratuta dauden lagin biologikoak korrelazioan jar 
zitzakeen sistema bat garatzea proposatu zen. DBLO Legearen arabera, informazio 
segurua trukatzeko sistema hori sortu ahal izateko, proiektu pilotu bat jarri da 
abian («Ikerketa-proiektuetan sortutako osasunari buruzko datuak eta datu omikoak 
berrerabiltzea ondoren erabilera klinikoa emateko eta datuen azterketa aurreratuko 
etorkizuneko proiektuetan erabiltzeko») Osakidetzaren, Euskal Biobankuaren, CIC 
bioGUNEren, Biodonostiaren, Vicomtech-en eta NorayBioren partaidetzarekin. 
Proiektu horren ondorioz, hainbat ikerketa-taldetan eta/edo zentrotan kokatuta dauden 
eta Biobankuan gordailututako lagin biologikoetatik abiatuta sortu diren Datu Baseen 
Federazio bat sortu da. Sortutako informazioa berriro erabili ahal izango da ondorengo 
ikerketa-proiektuetan. Funtzionaltasun hori eskuragarri dago gaur egun (2018ko ekaina). 
Era berean, proiektu horren bitartez (komunikaziorako zubiak sortzea Biobankuaren 
eta Osabideren artean, komunikazio-protokolo bat garatzea eta IZENPE ziurtagiriak 
baliozkotzea), 2017. urteaz geroztik, historia klinikoan ikus daiteke Biobankuari 
emandako laginek balio klinikoa duten emaitzak sortu ote dituzten. 

2.3.2. EKINTZA Populazioaren osasun arloko emaitzen datu-baseak garatzea 
(onkologia, patologia kardiobaskularrak, haurren osasuna, osasun publikoa eta 
bestelako eremu interesgarriak).

Hasierako egoera

Populazioaren osasun arloko emaitzei buruzko ezagutzarekin lotutako posibilitate teknologikoak 
ez dira ustiatzen ari eskuragarri dauden datuak ahalbidetzen duten potentzialarekin bat etorrita.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Osasun Ikerketa Institutuek eta Kronikgunek Osakidetzaren negozio-adimenaren sistema 
erabiltzen dute (OBI). Sistema horrek informazio kliniko, ekonomiko eta administratibo guztia 
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kudeatzen du eta informazio garrantzitsua ateratzen du proiektu bakoitzerako ad hoc datu-
baseak sortzeko (minbizia, pediatria, endokrinologia, eta abar). 

Euskal Biobankuak, 2017an, proiektu bati ekin zion Osasun Publikoaren Zuzendaritzarekin (Osasun 
Saila), Osasun Laguntza Zuzendaritzarekin eta Informatikako Zuzendariordetzarekin (Osakidetza), 
Vicomtech-ekin eta Europako beste bazkide batzuekin (MIDAS-Meaningful Integration of Data 
Analytics and Services-), helburu nagusia datuen analitika aurreratuko plataforma informatiko 
bat sortzea izanik, proiektu pilotu gisa, eta plataforma horrek lagun zezala Euskadiko haurren 
obesitatearen etiologia ezagutzen eta esku hartzeko guneak osasun publikoan identifikatzen. 
Proiektua hasita dago (aurreikusten da lau urteko iraupena izango duela).

Bestalde, Biocruces Bizkaiak, 2018ko bigarren seihilekoan, haurren diabetesari buruzko 
nazioarteko datu-basean (SWEET) parte hartzen hasiko da.

2.3.3. EKINTZA Informazio-sistemak erabiltzea I+G+Brekin lotutako prozesuak 
harmonizatzeko eta sinplifikatzeko.

Hasierako egoera

Erakunde askok datu-base eta informazio-sistema desberdinak erabiltzen dituzte I+G+Brekin 
lotutako jarduerak garatu edo kudeatzeko, baina datu-base eta sistema horiek ez dira 
partekatzen (ez daude «korporazioaren» eskura), ez dira modu homogeneoan erabiltzen edo 
hobekuntza operatiboko arloak dituzte. Euskal Biobankuak ez zuen eskaintzen komunitate 
zientifikoarentzat eskuragarri zegoen eta Biobankuaren informazio-sistemekin konektatuta 
zegoen laginen katalogorik. 

Halaber, 2016an, ikusi zen laguntza-errutinaren barnean klinikoen eta Biobankuaren artean 
ez zegoela interakzio-tresnarik.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Zazpi lantalde sortu dira I+G+Brekin lotutako prozedurak harmonizatzeko asmoz, lehenik eta 
behin. Lantaldeak BIOEFek koordinatu ditu eta Osasun Ikerketa Institutuek eta Kronikgunek 
hartu dute parte, baita Biobankuak ere; lantalde horien helburu orokorra Fundaneteko datuen 
erregistroa erakunde guztietan modu homogeneoan hobetzea da, baita informazio-sistemak 
erabiltzea ere. 

Lantalde bakoitzaren helburu espezifikoak honako hauek dira:

• 1. lantaldea. Ekoizpen zientifikoa: irizpide komunak edukitzea informazioa Fundaneten 
erregistratzeko, baita eremu horretako adierazleetarako ere.

• 2. lantaldea. Saiakuntza klinikoak: irizpide komunak edukitzea azterketa klinikoak 
kudeatzeko prozesuan, egokitasunetik hasita kontratua eta gehigarriak, fakturazioa eta 
itxieraren kudeaketarekin amaitzeraino. 
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• 3. lantaldea. I+G+Bko proiektuak: irizpide komunak edukitzea proiektuak ikuspegi 
desberdinetatik kategorizatzeko (eremua, ildoa, gaixotasuna, finantzatzeko modua eta 
jatorria, aurrekontuak, laguntzaileak, jarraipena, itxiera).

• 4. lantaldea. Hirugarrenak, ikuspegi integraletik begiratuta: irizpide komunak edukitzea 
I+G+Bko jardueretan sartuta dauden pertsona fisikoak eta juridikoak kategorizatzeko 
(ikertzaileak, kanpoko eragileak, hornitzaileak, finantzatzaileak, bezeroak).

• 5. lantaldea. Akordioak eta hitzarmenak: I+G+Bren arloan elkarlanean aritzeko eskemak 
identifikatzea eta akordioaren/hitzarmenaren eredu bakarrak ezartzea akordioa edota 
hitzarmena kudeatzen duen erakundea edozein izanda ere.

• 6. lantaldea. Kanpoko eragileekin elkarlanean aritzea: kanpoko eragileek sistemari 
laguntza eman diezaioten eskatzeko eskabide motak identifikatzea eta laguntza horren 
jarraipena egitea, prozesuaren eta laguntza guztien ezagutzaren trazabilitatea bermatuz 
prozedura komunen arabera.

• 7. lantaldea. Europako proiektuak: irizpide komunak edukitzea nazioarteko proiektuen 
kategorizazioan, baita proiektuak ikuspegi administratibotik eta ekonomikotik 
artikulatzeko garaian ere, eremuaren espezifikotasuna kontuan hartuta.

Lantalde horiek sortuz arautu egin da (Lanerako Prozedura Normalizatuen bitartez) I+G+Bko 
jarduera Fundaneten erregistratzeko modua, eta horri esker, euskal osasun-sistema publiko 
osoaren emaitza homogeneoak eta alderagarriak lor daitezke. 

Lantaldeak sortu zirenetik aldizka elkartzen dira (1. lantaldeak 2 bilera; 2. lantaldeak 16 
bilera; 3. lantaldeak 3 bilera; 4. lantaldeak bilera 1; 5. lantaldeak 5 bilera; 6. lantaldeak 18 
bilera eta 7. lantaldeak bilera bat egin du 2018an).

Zehazki, Euskal Biobankuari dagokionez:

• Dokumentazioa digitalizatzeko prozesu bati ekin zaio dokumentazio hori errazago 
kontsultatzeko, eta beste biobanku eta sare batzuekin elkarlanean aritu da patologien 
eta prozesuen kodifikazioa harmonizatzeko, nazioarteko estandarrei jarraikiz. 

• 2017an laginen katalogo bat garatu da online. Katalogo horretara Euskal Biobankuaren 
webgunearen bitartez sar daiteke eta Biobankuaren laginak kudeatzeko plataforma 
informatikoarekin konektatuta dago. Plataforma hori egunero eguneratzen da. 
e-Katalogo horri esker, bilaketak patologiaren, lagin motaren, adinaren, sexuaren eta 
abarren arabera egin daitezke, eta zuzenean eska daitezke. 

• 2018an, Osakidetzak sarbidea eman dio sinatutako baimen informatuak historia 
klinikora igotzeko aplikazio bati.

• Laguntza-errutinaren barnean Biobankuarekin interakzioan jarduteko tresnak hobetzeari 
dagokionez, Osakidetzak eta Biobankuak, 2017an, elkarrekintzarako tresnak sortu 
zituzten («gadgetak») Osabiden Biobankuaren baimen informatua lortzeko autoosatuz 
eta ospitaleko edo lehen mailako arretako erauzketa-zerbitzura zuzenean joatea 
ahalbidetzen duen kontsulta-orria eskatzeko; eta profesional klinikoei errazteko 
laguntza-errutinak irauten duen bitartean lagin-bildumak sortzea.
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2.3.4. EKINTZA  I+G+B osoki kudeatzeko osasun-sistema osorako dagoen tresnaren 
eragiketa hobetzea (BIOEFek kudeatzen du): 

- Berrikuntza kudeatzeko modulu berria sartzea. 

- Osasunaren arloko profesionalek eta ikertzaileek horretara sartu eta modu homogeneoan 
erabiltzeko erraztasuna ematea, baita sistematik informazioa ateratzeko ere gizarteak 
oro har ezagutu dezan.

Hasirako egoera

Fundanetek, hots, I+G kudeatzen duen tresnak, oraindik ez du sartu berrikuntza kudeatzeko 
gaitasuna; izan ere, sistemak ez ditu ezagutzen berrikuntza-jarduerak, ez direlako modu 
orokorrean eta inklusiboan erregistratzen.

BIOEF da I+G+Bko jarduerari buruzko informazio osoa sistemari ematen dion erakunde 
bakarra, eta eragile desberdinentzat beharrezkoa dena, baina I+G+B kudeatzeko zereginak 
deszentralizatzeko prozesuak eskatzen du, halaber, beste erakunde batzuk trebatzea 
tresna erabiltzeko.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Honako jarduketa nagusi hauek egin dira I+G+B osoki kudeatzeko dagoen tresnaren eragiketa 
hobetzeko (Fundanet):

• Berrikuntza-modulu bat ezarri da, lehenengo aldiz, berrikuntza-jarduerak erregistratu 
eta kudeatzeko. Prozedurekin, eskuliburuarekin, prestakuntzarekin eta jarraipenarekin 
lagundu zaio. Hori dela medio, Fundanet I+G+B osoki kudeatzeko tresna bihurtu da 
osasun-sistema osoarentzat. 

• Ifundanet funtzionaltasuna gehitu da profesionalek eta ESIek saiakuntza klinikoekin 
lotutako informazio ekonomiko-administratiborako sarbidea izan dezaten errazteko 
(fakturazioa, partiden arabera, eta abar), eta horrek ekarri du gardentasuna handiagoa 
izatea. 

• Saiakuntza klinikoen eredu bat gehitu da paziente bakoitzari egindako bisiten eta 
proben kontrola eramateko; horrek ekarri du saiakuntza klinikoen fakturazioa hobeto 
kontrolatzea.

• Fundaneten saiakuntza klinikoen modulua egokitu da datuak sartzeko denborak 
optimizatu eta hobetzeko. 

• Ekoizpen zientifikoko modulua ezarri da ESI guztietan.

Ekintza horren balioespena honako hau da:  EZARRIA
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2.4. HELBURUA

Arau- eta lege-esparrua egokitzea I+G+Ba sisteman txertatzeko.

2.4.1. EKINTZA  Jabetza intelektualaren arau-esparrua garatzea eta emaitzak ustiatzea.

Hasierako egoera

Osasun-sistemari aplikatzeko indarrean dagoen arau-esparrua ikerketa eta berrikuntza 
sisteman txertatuta ez zeuden testuinguruan diseinatu zen. Horren ondorioz, ez dago jabetza 
intelektualaren kudeaketa eta osasun-sisteman nahiz osasun-sistemarekin sortutako I+G+Bren 
emaitzen ustiapena behar bezala arautzen dituen araudirik. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

2016an lantalde bat sortu zen I+G+Bren kudeaketa eta haren emaitzen transferentzia euskal 
osasun-sistema publikoan zer egoeratan zeuden aztertzeko eta jabetza intelektualari eta 
emaitzen ustiapenari buruzko araudia gauzatzeko aukerak emateko. Lantaldea osatzen zutenak 
honako hauek dira: BIOEF, Osasun Ikerketa Institutuak, Osakidetzaren Aholkularitza Juridikoko 
Zuzendariordetza eta Giza Baliabideetako Zuzendariordetza, eta Osasun Saileko Araubide 
Juridikoko Zuzendaritza. Talde horrek, hasiera batean, kudeaketaren eremura eta euskal 
osasun-sistema publikoan garatutako I+G+Bko jardueretatik eratorritako jabetza intelektuala eta 
industriala transferitzeko eremura mugatzen zuen bere lan-eremua, baina lan-arloa zabaltzea 
erabaki zuen, I+G+Bren prozesu osoaren kudeaketa hartu baitzuen eta alderdi etikoak eta lege-
arlokoak ere sartu baitzituen (eta 2.4.2 eta 2.4.3 ekintzak ere eraginpean hartu zituen). Taldea 
ikerketa- eta berrikuntza-jardueren legezko esparruan lan egiten hasi zen, «I+G+Bko jarduerek 
Euskadiko osasun-sisteman bizi duten egoerari buruzko azterketa eta jarduera horiei laguntzeko 
legezko esparrua egokitzeko aukerak» izeneko azterketa egin zuen, baita beste dokumentu bat 
ere: «Oinarri teknologikoa duen enpresa bat sortzea (spin-off) euskal osasun-sistema publikoan 
garatutako I+G+Bren emaitzak ustiatzeko» (biak 2017koak). Hainbat aukera balioesteko 
bilera batzuk egin ondoren, azkenean, euskal osasun-sistema publikoan I+G+Bk lortzen dituen 
emaitzak kudeatu, babestu eta ustiatzeari buruzko arau-garapena justifikatzen duen memoria 
bat prestatu zen, arau-esparrua izapidetzen hasteko (2018).

2.4.2. EKINTZA Pertsonei buruzko araudien garapenean aurrera egitea.

Hasierako egoera

I+G+Bko erakundeetan ez dago pertsonei buruzko esparru komun edo partekaturik. Euskal 
osasun-zerbitzuko arau-esparrua ikertzaile gehienei aplikatzen zaie, baina ez da espezifikoki 
egokitu ikerketa- eta berrikuntza-jardueretarako. 
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2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

2.4.1 ekintzan lantzen diren pertsonei buruzko gaiez gain:

• BIOEFek koordinatu dituen eta Institutuek parte hartzen duten hainbat lantalde sortu 
dira: Legeriakoa izenekoa, arau-esparru propioa lortzea errazteko, eta ordainketa, 
haborokina eta gardentasuna arautzeko; Profesionalaren Aintzatespenaz arduratzen 
dena; eta I+G+Bren emaitzak transferitzeko esparrukoa.

• Lekualdatze-lehiaketetan eta EPEetan ikerketa-merezimenduak balioesteko sistema 
aldatu da; horrenbestez, 2016-2017 aldiko EPErako deialdian aplikatu da sistema 
hori. Gaur egun, ikerketan lortutako puntuazioarekin gehieneko puntuazioa lor daiteke 
(20 puntu). 

• HR Excellence in Research  zigilua: Biodonostia33  eta Biocruces Bizkaia Osasun Ikerketa 
Institutuek Europar Batzordeak ematen duen HR Excellence zigilua lortu dute. Zigilu 
horrekin giza baliabideen eremuan hobekuntzak ezartzeko hartutako konpromisoa 
aitortzen da. 

2.4.3. EKINTZA Hirugarrenekiko harremanetarako garrantzitsuak diren araudiak 
egokitu edo garatzea.

Hasierako egoera 

I+G+Bko jarduerak eta kudeaketakoak beren jarduketa-esparruak ezarri dituzten hainbat 
erakundek betetzen dituzte, baina ez dago esparru orokor komunik hirugarrenekiko interakzioak 
hobetu eta optimizatzeko.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

2.3.3 ekintzan adierazi denez, lantalde bat sortu da akordio eta hitzarmenei buruzko alderdiak 
koordinatzeko. Lantalde horrek honako hau ezarri du:

• Gaur egun dauden eta etorkizunean egongo diren akordio eta hitzarmenen tipologia eta 
definizioa. 

• Aldez aurretik ezarritako akordio eta hitzarmenen tipologiaren araberako ereduak; 
akordio eta hitzarmen horiekin lotuta dagoen memoria tekniko eta ekonomikoa barne.

• Egiten diren akordioak (korporaziokoak edo esparru-akordioak)eta hitzarmenak Fundaneten 
erregistratzeko modua, informazioa zentroen arabera nahiz orokorrean behar bezala atera 
ahal izateko. 

33  Ebazpen ematearen zain dago.
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Oraindik ez da ezarri nola erabakiko den akordio edo hitzarmen jakin batek, proposatzen 
duen erakundea edozein izanda ere (Institutuak, Kronikgune), izaera «korporatiboa» ote duen 
eta esparru-akordio gisa proposatu behar den proposatutako jardueren garapena errazteko, 
osasun-sistema osoa kontuan hartuta (eta hirugarrenekiko interakzioa bizkortuz). 

Eremu honetako ekimen zehatz gisa, nabarmendu behar da 2018ko martxoaren 1ean 
erreferentziazko esparru-akordioa sinatu zela Mondragon Korporazioko enpresen eta euskal 
osasun-sistemaren arteko elkarlanean jabetza industriala/intelektuala erregulatzeko. Akordio 
horri esker, eremu horretako joko-arau orokorrak aldez aurretik ezar daitezke bizkortzeko, 
argitzeko eta konfiantza-esparruak nahiz elkarlanerako esparru egonkorrak sortzeko helburua 
duten elkarlanerako eredu desberdinen arabera.

2.5. HELBURUA

Sistema ireki, konektatu eta nazioartekotu baterantz aurrera egitea.

2.5.1.EKINTZA Lankidetza-akordioak garatzea osasunaren arloko bestelako ikerketa- 
eta berrikuntza-sistemekin.

Hasierako egoera

Euskal osasun-sisteman areagotzen ari dira beste herrialde eta eskualde batzuekiko 
harremanak, eta elkar ulertzeko memorandumak (MdE) sinatu ditu Eskozia, Ipar Irlanda eta 
Akitaniarekin. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Euskal osasun-sistema publikoan areagotzen jarraitu da beste herrialde eta eskualde 
batzuekiko lotura:

• Elkar ulertzeko hiru memorandumak Europar Batasunak finantzatutako baterako proiektuen 
bitartez eta esperientziak eta jardunbide egokiak trukatuz garatzen ari dira nagusiki. 
2016. urteaz geroztik, 12 proiektu egon dira edo daude jardunean, baita EIP-AHAn 
egindako baterako lana ere, eta Akitaniaren kasuan, bioindustriei buruzko topaketak 
egin dira urtero. 

• Danimarkarekin eta Suediarekin harremanetan jarraitzen da oraindik ere. Danimarkarekin 
13 proiektu garatzen ari dira (batzuk MdEa duten herrialdeekin elkarlanean ere) eta, 
trukeen esparruan, Osakidetzaren Historia Kliniko Elektronikoarekiko interesa erakutsi 
duen ordezkaritza bati harrera egin zaio, eta tartean sartutako bi sailek (Osasun Saila 
eta Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila) eta Eusko Jaurlaritzaren Mendetasun 
Legeari buruz duten informazioa partekatu da (besteen mendeko biztanleriarentzako 
produktu/teknologia berrietan inbertsioa egin dadin lehenesteko arloak eta arlo horietan 
aurreikusitako inbertsio-mailak). Suediarekin 8 proiektu garatzen ari dira, bi bisita egin dira 
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Suediara, eta ICHOMekin (International Consortium for Health Outcomes Measurement) 
elkarlanean ari dira bularreko minbiziaren eta birikako minbiziaren eremuetan.

• Protokolo bat sinatu da Galiziarekin, eta, berrikuntza-politikei buruzko TITTAN proiektuan 
parte hartzeaz gain, Erosketa Publiko Berritzaileari, saiakuntza klinikoei eta 
berrikuntzaren kudeaketari buruzko trukeak egin dira. 

2.5.2. EKINTZA Eurosasun programa ezartzea, eta Europako proiektuen esparruan 
berariazko lan-plana zehaztea osasun-sistemaren Europako presentzia eta emaitzak 
handitzeko.

Hasierako egoera

Talde bat ezarri da Euskadik Europako programetan duen partaidetza koordinatu eta 
handitzeko, bereziki Horizonte 2020 esparru-programarena, orain arte oso arrakasta txikia 
izan duelako.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Eurosasun programa Europako proiektuetan partaidetza areagotzeko laguntza-mekanismo gisa 
ezarri da. 2.2.3 ekintzan deskribatu denez, osasun-sistema osoak hartu du parte, eta prozedura 
orokor baten euskarriarekin, Europako deialdiei buruzko informazioa eta aholkularitza ematen 
da, proposamenak prestatzen dira eta jarduera erregistratu eta hedatzen da. 

Nazioartean, osasun-sistemak hainbat programatako Europako proiektuetan hartzen du parte 
batez ere (Interreg Europa, CHAFEA, Horizon 2020, IMI2, eta abar), nahiz eta Ipar Amerikako 
finantzaketa duen proiektu bat ere badagoen. Guztira, 2018ko ekainean 41 proiektu daude 
edo egon dira jardunean, eta beste 3 laster hasiko dira34. 

2.5.3. EKINTZA  Osasun-profesionalek eta ikertzaileek Estatu eta nazioarteko ikerketa- 
eta berrikuntza-sareetan parte har dezaten erraztea.

Hasierako egoera

Euskal osasun-sistema publikoak Europan duen presentzia eta posizionamendua onak dira 
eremu jakin batzuetan, Europako EIP-AHA ekimenari lotutakoak, adibidez, baina nazioarteko 
proiektuekin elkartzeak ez du erakusten emaitzak erabat onak direnik.

34  Ikus Europako proiektuen zerrenda 3. eranskinean.
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Ekintza horren balioespena honako hau da:  EZARRIA
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2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

BIOEFek eta Osasun Ikerketa Institutuek administrazioaren eta kudeaketaren arloko 
informazioa eta laguntza ematen dute profesionalek ikerketa- eta berrikuntza-arloko 
Europako eta nazioarteko proiektuetan eta sareetan parte har dezaten errazteko. Institutuetan 
proposamenak egiteko kudeatzaileen profilak profesionalizatu dira, eta, kasu batzuetan, 
kanpoko kontsultoretzak finantzatu dira. Estatuan, euskal osasun-sistema publikoak 
REDISSEC (Gaixotasun Kronikoetako eta Osasun Zerbitzuetako Ikerketa Sarea) koordinatu 
du. Sare horretan bi taldek hartzen dute parte: Barrualde-Galdakao ESIk (koordinatzailea) eta 
Bilbao-Basurto ESIk (8 autonomia-erkidegotako 17 talde dira guztira). 

Erakunde kudeatzaileen bitartez, (BIOEF, Kronikgune eta Institutuak) ikertzaileek ondoren 
aipatuko diren sare eta plataformetan hartu dute parte estatuan, eta 2016. urteaz geroztik 
izandako gehitzeak, hala badagokio, adierazi dira: CIBER (Biodonostia Ciberef Zahartzea 
eta Hauskortasunaren CIBER sarean sartu da), RETIC (Biodonostiako Neurodegenerazio 
Sentsorialaren taldea OFTAREDen sartu da), SCReN, ITEMAS (Bioaraba sartu da eta euskal 
ordezkaritza osatu da), REIPI, RTICC, REDIVI, Red SamiD, RedAPPI, nahasmendu adiktiboen 
sarea, pediatriako larrialdien sarea (Riseup sperg), Biostatnet, RECLIP (Saiakuntza Kliniko 
Pediatrikoen Espainiako Sarea), besteak beste.

Nazioartean, Europako proiektuetan parte hartzeak osasun-sistemari ahalbidetu dio bere 
burua ezagutzera ematea eta harremanak ezartzea Europako 247 ikerketa-erakunderekin. 
2018ko ekainean, Osakidetzako, BIOEFeko, Institutuetako (Ikerbasqueko langileak eta beste 
batzuk barne) eta Kronikguneko 400 profesional baino gehiago daude edo egon dira Europako 
hainbat proiektutan sartuta. Gainera, nazioarteko ikerketa-sareetan hartu da parte, hala nola 
Saiakuntza Klinikoetako Europako Sarean (ECRIN), Haurren Infekzioen Nazioarteko Sarean 
(EURONEOSTAT), Saiakuntza Kliniko Pediatrikoen Europako Sarean (Connect4children) 
eta EuroNeten, besteak beste. Halaber, Biodonostia EATRISen (European Infrastuctures 
for Translational Medicine) sartzea sustatu da, baita gaixotasun metabolikoekin eta 
endokrinologiarekin lotutako Osakidetzaren hiru zerbitzu (EEC ESI) European Reference 
Network-en (ERN) sartzea ere; kasu horretan zerbitzuekin lotutako ikerketa-osagaia hartu da 
kontuan (Biocruces Bizkaiari atxikitako taldeak).

AURRERAPEN-MAILARI BURUZKO BALIOESPEN KUANTITATIBOAREN ETA 
KUALITATIBOAREN LABURPENA HELBURUEN ETA EKINTZEN ARABERA.

Integrazioa ardatzean, helburu guztiak eta ekintzen % 94,4 daude hedatuta. Ekintzen % 
16,7 ezarrita daude eta % 38,9 aurreratuta daude.

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA
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 irudia 9: Ekintzen aurrerapen-maila helburu partzialen arabera: 
INTEGRAZIOA ARDATZA
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Ezarritako ekintzei dagokienez, ibilbide-orri bat zehaztu da (eta betetzen ari da) I+G+Bko 
erakundeen eta kudeaketaren mapa berriaren egituraketa gidatzeko; I+G+Bko jarduera 
betetzeko erakundeek dituzten informazio- eta koordinazio-sistemak hobetu dira; eta 
Eurosasun programa sistematizatu da Europako programetan duen partaidetza hobetzeko. 

Ekintza gehienak aurreratuta daude, eta ezustekoak kenduta, gehienak ezarrita egon 
beharko lukete 2020. urtea amaitu baino lehen (bereziki I+G+Bko programei buruzkoa, 
2018. urterako aurreikusita dagoena; korporazio-unitatea edo -batzordea formalizatzeari 
buruzkoa, eta horrek berrikuntzaren korporazio-kudeaketa osatuko luke sistema osoan zehar; 
I+G+B osoki kudeatzeko tresnaren erabilera hoberenari buruzkoa eta I+G+Bko bestelako 
jarduerei buruzkoa).

Ekintzen gainerako % 38,9a (7) hasita daude, eta guztiek ahalegin gehigarriak behar dituzte 
aurrerapen esanguratsuak lortzeko. Aurrerapen horien artean honako hauek nabarmendu 
behar dira: Ikerkuntzako Batzorde Etikoaren (IBE)35 funtzionamenduaren hobekuntza 
eta I+G+Bko jarduerarekin lotutako araudien garapena (jabetza intelektuala eta emaitzen 
ustiapena bereziki). 

35  Egungo izendapena, sendagaiekin egiten diren saiakuntza klinikoak, sendagaien ikerketarako etika batzordeak eta 
Azterketa Klinikoen Espainiako Erregistroa arautzen dituen 1090/2015 Errege Dekretuaren arabera.  
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5.2.3. PERTSONAK ARDATZA

Euskal osasun-sistema publikoak kalifikazio handiko profesional berritzaileak eta ekintzaileak 
ditu. Pertsona horiek dira Learning Healthcare system kontzeptua errealitate bihur dezaketenak: 
etengabe ikasteko eta ikasitakoa aplikatzeko sistema bat. Horrela, lortzen da berrikuntzak 
sistemari eusten, osasuna hobetzen eta balioa eta aberastasuna sortzen laguntzea.

Testuinguru horretan, OIBE 2020 estrategiaren hirugarren ardatzak pertsonak hartzen ditu 
kontuan, eta bereziki, euskal osasun-sistema publikoko profesionalak, I+G+Bko jarduera 
betetzen duten esparrua hobetzeko, eta ikertzeko eta berritzeko bokazioa sustatzeko eta, 
horrela, belaunaldi-errelebu egokia lortzeko. Osasun-sisteman ikertzeko eta berritzeko kultura 
sustatu nahi da, jarduera horiek egituraren ikuspegitik egitea erraztuko duena. Ardatz honetan 
lortu nahi da, halaber, pazienteek eta herritarrek parte-hartze handiagoa izatea I+G+Bko 
eremu espezifikoan. 

Pertsonak ardatzak lau helburu partzial proposatzen ditu:

H3.1 I+G+Bko jardueren errekonozimendua areagotzea eta lanbide-ibilbideen garapena 
erraztea.

H3.2 Osasun-sisteman sartzen diren pertsonen ikerketaren eta berrikuntzaren arloko 
gaikuntza areagotzea, baita etengabeko prestakuntza ere.

H3.3 Ikerketa- eta berrikuntza-komunitateak jasotzen duen laguntza hobetzea, bai 
metodologiaren/teknikaren aldetik, bai administrazioaren aldetik.

H3.4 Herritarrek eta pazienteek I+G+Bko prozesuaren faseetan partaide eta orientatzaile 
gisa duten inplikazioan aurrera egitea.

Pertsonak ardatzean, helburu partzialen araberako aurrerapen-maila aurreko ardatzetan baino 
txikiagoa da, hasiak eta aurreratuak kategorietan baitago.  

10. irudia: Aurrerapen-maila helburu partzialen arabera: PERTSONAK ARDATZA
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Jarraian, xehetasunez azalduko da ekintzen aurrerapena:

3.1. HELBURUA

I+G+Bko jardueren errekonozimendua areagotzea eta lanbide-ibilbideen garapena 
erraztea.

3.1.1. EKINTZA Ikerketa eta berrikuntzako merezimenduen eskakizuna areagotzea 
–askotariko ekarpenak kontuan hartuta (ikertzaileek, laguntzaileek, berritzaileek eta 
abarrek egindakoak)–, eta merezimendu horiek aintzat hartzea pertsonen lan-sarbide 
eta -aurrerapenean.

Hasierako egoera

Osasun-sistemak ez du helburu argirik ezartzen eta eskatzen ikerketaren eta berrikuntzaren alorrean, 
oro har. Testuinguru horretan, osasun arloko ikerketa-zentroak erakartzeko gaitasuna murriztu egin 
daiteke, eta osasun-profesionalek ikertzeko eta berritzeko estimuluak mugatuak dira. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Osasun-sistema lehenengo ahalegin batzuk egiten ari da, ahalegin desberdinak tartean 
sartutako erakundeen arabera:

• Partaidetza-ziurtagiriak eman zaizkie Europako, estatuko eta autonomia-erkidegoko 
proiektuak egiten laguntzen eta lan egiten duten Osakidetzako profesionalei.

• Profesionalek Innosasun programan duten partaidetzatik eratorritako jardueretan duten 
dedikazioa (orduak) erregistratu da, pertsonen lanbide-sarbidea eta -aurrerapena 
etorkizunean aintzatetsi ahal izateko.

• Osasun Ikerketa Institutuak lan egiten ari dira ikerketa-arloko karrera profesionalak 
garatzen laguntzeko Institutu guztientzako esparru komun baten barnean. 2017an, 
ikerketa-profilen kategorizazioa adostu zen, Europako nomenklatura bat erreferentziatzat 
hartuta (Researcher 1 mailatik Researcher 4ra). Era berean, HR Excellence in Research 
zigilua dela-eta, Institutuek pertsonen garapenaren aldeko politika garatu behar dute. 

• 2016-17 aldiko Lan Eskaintza Publikoan, ikertzaileen merezimenduaren inguruan, 
lehiaketa-faseari dagokion prestakuntzaren, irakaskuntzaren eta ikerketaren atalean 
azpimugak kendu egin dira, eta aipatutako atalaren gehieneko puntuazioa atal horretan 
azaltzen den edozein merezimendu, ikerketari lotutakoak barne, egiaztatuz lor daiteke. 
Ikertzaileen merezimendua aintzat hartu da lanbide-esperientziaren atalean. 

Ekintza horren balioespena honako hau da:  HASIA
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3.1.2. EKINTZA Kudeatzeko prozesu edo mekanismoetan zientzia-ekoizpeneko 
adierazleak eta bestelakoak (I+G+B) gehitzea, eta I+G+Ba erakundeen «ekoizpen-
ildotzat» hartzea.

Hasierako egoera

Ekoizpen zientifikoa eta bestelako emaitza motak neurtu eta balioetsi dira Osasun Ikerketa 
Institutuen garapena ezartzeko, baina ez dira kontuan hartu Erakunde Sanitario Integratuek 
edo zerbitzuko erakundeetako profesionalek betetzen duten lanarekin lotutako adierazleak.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

I+G+Bko jarduerei eskaintzen zaien dedikazioaren neurketa, aurreko ekintzan aipatu dena 
(3.1.1), ekintza honen erantzunaren zati da. 2018ko bigarren seihilekoan aurreikusi da 
kontuan har litezkeen I+G+Bko adierazleekin lotutako hedapen-talde bat edo lantalde 
bat sortzea, eta lantalde horiek nola sar litezkeen ESIen kudeaketa-sistemetan, eta epe 
luzeago batean, eta bidezkotzat hartzen bada, Kontratu-Programan. 2016. urteaz geroztik, 
Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESIak I+G+Bko adierazleak txertatu ditu jarduera klinikoan. 
Honako adierazle hauek gehitu dira: zerbitzuaren araberako proiektuak, saiakuntza klinikoak 
eta argitalpenak, biltzarretara edo jardunaldietara bertaratzeak. Araba ESIak Bioarabari 
buruzko informazioa txertatuko du 2018ko hirugarren hiruhilekoaz geroztik.

Egiaztatutako beste Institutu batzuek, ITEMAS plataformak eta Carlos III.a Osasun Institutuak 
(CIIIOI)beren adierazleen aginte-taulen berrikuspena proposatzeko erabiltzen dituzten 
adierazleak aztertzen ari dira Osasun Ikerketa Institutuak. Nahiz eta hainbat jarduera egiten 
ari diren I+G+Bko jardueretan aritzeko erraztasuna emateko, oraindik ez dago esparru komunik

acilitar la dedicación de tiempo a las actividades de I+D+i, aún no existe un marco común.

3.1.3. EKINTZA  I+G+Bko jardueretan aritzeko erraztasuna ematea, eta esparru orokor 
koherenteak garatzea jarduera egitea errazteko eta horrelako jardueren jarraipena 
egiteko.

Hasierako egoera

Euskal osasun-sisteman erakundeek I+G+Bko jardueretan gehiago aritzeari buruzko erabakiak 
hartzen dituzte, hala badagokio, esparru komunik ez dagoelako eta I+G+Bko jardueretan 
aritzeari buruzko datuetan oinarritutako gogoetarik egin ez delako.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Osasun Ikerketa Institutuak eta/edo Institutu horiek kide diren Erakunde Sanitario Integratuak 
hainbat ekimen garatzen ari dira:

Ekintza horren balioespena honako hau da:  HASIA
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• Bioraba-Araba ESIn «denbora-bonuak» ezarri dira: 35 ordezkapen-ordu argitalpen 
zientifikoak idaztea errazteko. 2016. urtetik 2017. urtera bitarte 33 bonu eman dira; 
2018. urterako aurreikusten da 20 bonu esleituko direla.

• Harresi-barruko deialdiak: Osasun-langileak (ikertzaile sortuberriak eta erizaintza barne) 
areagotzeko harresi-barruko deialdien helburua osasun-profesionalen kontratazioa 
finantzatzea da, ikerketa-jardueretan aritzen diren ESIetako profesionalen jarduera 
kliniko-asistentzialaren zati bat egiteko. Biocruces Bizkaian eta Bioaraban egiten dira 
2016. urteaz geroztik.

• Langile klinikoak liberatzeko deialdia: Biodonostian 2015. urtean jarri zen abian, 
eta medikuek beren lanaldiaren % 50 liberatzeko Gipuzkoako Sendagileen Elkargo 
Ofizialarekin (GSEO) sinatutako akordio baten bitartez artikulatu zen. 2016. eta 2017. 
urteetan, 4 profesional liberatu dira (1 gaixotasun neuromuskularretakoa, 1 osasun mental 
eta asistentzia psikiatrikokoa, 1 onkologia zelularrekoa, eta 1 Talde Kliniko Elkartukoa).

3.1.4. EKINTZA  Prospektiba eta plangintza sartzea egituraren, profilen eta abarren 
premiak osasun-sistemako ikerketa- eta berrikuntza-jardueretara egokitzeko.

Hasierako egoera

+G+Bko jarduerak behar bezala betetzeko egituraren edo beste mota bateko profilen premiei 
atzeraeraginez heldu zaie. Ez dago osasun-sistemako erakundeekin bat datorren jarduera 
planifikaturik. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Ekintza hori hasi gabe dago oraindik; aurreikusten da 2019. urtean ekingo zaiola, I+G+Bko 
erakunde-mapari buruzko ekintzetan hainbat mugarri lortzen direnean. 

ACCIÓN 3.1.5 Ikerketa eta berrikuntzako proiektu eta lanbide-ibilbide onenak 
aitortzeko planak ezartzea, baita arlo horretan gehien nabarmentzen diren zentroei 
dagokienez ere.

Hasierako egoera

EOsasun-sisteman (edo sistema horretako erakunderen batean) ikerketarekin eta 
berrikuntzarekin lotutako aintzatespen-ekimenen bat eta sariren bat garatu da (Parte Hartu, 

Ekintza horren balioespena honako hau da:  HASIA

Ekintza horren balioespena honako hau da:  HASI GABEA
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adibidez), baina ez dago lanbide-ibilbideak aintzatesteko planik, adibidez, Zuri Esker 
delakoarekin aldera daitekeenik. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Orientazio gisa, ildo horretan aurrera egiten laguntzen duten ekimen batzuk aipa daitezke:

• Bioaraba-Araba ESIk urtero antolatzen dituen ikerketa-jardunaldietan (2018an 
XIX. edizioa egingo da) ikerketa eta berrikuntzako hainbat sari jarri dira kategoria 
desberdinetan. 2016an, «PET biopsia egiteko kita» izeneko berrikuntza-proiektuaren 
ikertzaile-taldeak, Saiakuntza Klinikoen Unitateak eta Minaren Unitateak jaso zituzten 
sariak. 2017an, zain barneko terapia-lantaldeak, Salburuako Osasun Zentroko 
erabakimen azkarreko erizaintzako kontsultak eta berrikuntza-batzordeak jaso zituzten.

• Ezkerraldea Enkarterri Cruces-Biocruces ESIren ikerketa eta berrikuntzako Eskertze 
sariak: 2016an, saria eman zitzaien «La Cuadri del Hospi» Elkarteari, zeinak ikerketa 
mikromezenasgoaren bitartez finantzatzen baitu, eta Onkologia pediatrikoko taldeari, 
arlo horretan laguntzeagatik eta elkarlanean aritzeagatik. 2017. urtean, Finkatutako 
Talde Bikain kategorian sailkatutako 16 ikerketa-taldeei eman zitzaien saria.

• Biodonostia-Donostialdea ESIren urteko berrikuntza-jardunaldiak: aurreko urteko 
Bottom-Up deialdian garatutako berrikuntza-proiektuak aurkeztu dira. 

3.2. HELBURUA

Osasun-sisteman sartzen diren pertsonen ikerketaren eta berrikuntzaren arloko 
gaikuntza areagotzea, baita etengabeko prestakuntza ere.

3.2.1. EKINTZA Osasun-sistema osoan egindako ikerketaren eta berrikuntzaren 
arloko prestakuntza-jarduerak koordinatzea eta EAEko beste eragile batzuen 
(BERCak, ikerketa-zentro korporatiboak, unibertsitateak...) prestakuntza-baliabideak 
aprobetxatzea (batzea).

Hasierako egoera

BIOEFek, Osasun Ikerketa Institutuek eta, neurri txikiagoan, Osakidetzak askotariko 
prestakuntza-jarduerak garatzen dituzte I+G+Brekin lotutako hainbat alderditan, Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko beste eragile batzuek ere garatzen dituzte. Baina 
aukera horien hedapena eta aprobetxamendua hobetu daitezke. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Koordinazio-ekintzari ez zaio ekin oraindik.

Ekintza horren balioespena honako hau da:  HASIA
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3.2.2. EKINTZA  Osasun-prestakuntza espezializatuaren aldian zehar ikerketa- eta 
berrikuntza-jarduerak, ikertzeko prestakuntza espezializatuaren osteko kontratuak 
(BAME, BAFE...) bultzatzea, baita ikertzaile juniorren jarraipena eta tutoretza ere.

Hasierako egoera

Osasun Ikerketa Institutuek I+G+Bko zereginak egiten laguntzeko Prestakuntza Plan bat 
daukate, eta horien barnean BAMEko langileen ikastaro espezifikoak sartzen dira. Gainera, 
deialdiez baliatzen dira, esate baterako Osasun Ikerketarako Funtsarena, eta Estatuko Osasun 
Sistemarako (EOS) «Rio Hortega» kontratuez. Deialdi eta kontratu horien helburua osasun 
arloko profesionalek ikerketaren alorrean duten gaitasuna sustatzea eta mediku espezialista 
eta ikertzaile gazteen masa kritikoa areagotzea izanik. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Osasun Ikerketa Institutuak hainbat neurri hartzen ari dira osasun arloko langileen 
prestakuntzaldian I+G+Bko jarduerak sustatzeko, baita ikertzaile gazteen garapena sustatzeko 
ere. Era berean, Institutu guztiek jardunaldiak edo tailerrak egiten dituzte I+Gko jarduerak egin 
daitezen sustatzeko, eta, gainera, bisita gidatuak eta teknikoak egiten dituzte unibertsitateko 
ikasleentzat. 

• Doktorego klinikoak egitea sustatzen da. Doktorego klinikoko programa hori abian jarrita 
dago 2016az geroztik Biocruces Bizkaian. Programa horretan, profesionalak ikerketan 
murgiltzen dira Osasun Ikerketa Institutu batean, eta hor egiten dute beren doktorego-
tesia. Aurreko urteetan aurkeztutako tesi nagusiak hedatzeko jardunaldi bat egiten da 
urtero. 

• Biocruces Bizkaiak eta Biodonostiak bakoitzak bere Talde sortuberriei laguntzeko plana 
garatu du; Biodonostiaren kasuan, laguntza ekonomikoa ematen da doktorego-tesia 
defendatzeko.

• BAME-ondoko urteko deialdia Biocruces Bizkaian, BBK Fundazioaren laguntzarekin: 
beren prestakuntza espezializatua bukatu duten osasun arloko profesional bikainen 
ikerketa-proiektuak finantzatzera bideratuta dagoena. Ikerketa-talde hartzaileak 
hautagaitza bat aurkeztu behar du prestakuntza-plan batekin batera, egingo diren 
jarduerak zehaztuz. Lehenengo edizioa 2016an jarri zen abian; orain arte egin diren 
hiru edizioetan (2018) 6 pertsonari lagundu zaie. 

• Egoiliarren programa (ikerketari buruzko informazioa eta ikerketara hurbiltzea): 2016. 
urtetik 2017. urtera bitarte, Biodonostian hainbat motatako jarduerak egin dira 
egoiliarrentzat:

- Bisita gidatuak Osasun Ikerketa Institutuetan, irakaskuntza espezializatuko langile 
guztientzat, eta ondorengo edizioetan lehen urteko egoiliarrentzat soilik. 

- I+G+Brekin lotutako gai interesgarrietako ikerketa biomedikoari eta finantziazio-
aukerei buruzko saioak. 
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- Ikerketa-proiektuak aurkeztu zaizkie goragoko urteetako egoiliarrei.

- Egoiliarrak hartu dira ikerketa-laborategietan ikerketa-proiektuetan laguntzen hasteko. 

- Ikerketa-taldeak txandakatu dira arlo desberdinetan.

- Mintegiak antolatu dira astero ikertzaileen emaitzak aurkezteko.

- Estatuko eta nazioarteko erreferentziazko zentroetako kanpoko langileek hitzaldiak 
eman dituzte.

- Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV-EHU) uda-ikastaroak.

3.2.3. EKINTZA Ikerketa-egonaldien programa bat egitea, sistemaren premiak 
lehenetsita, eta bestelako osasun-zentro edo -sistemekin akordioak egitea (Estatuan 
eta nazioartean).

Hasierako egoera

Erakundeek, batez ere Osasun Ikerketa Institutuek, atzerriko zentroetan ikerketa-egonaldiak 
egitearekin lotutako aldizkako ekintzak egin dituzte, askotan osasun arloko profesionalek eta 
ikertzaileek ikerketa-alorreko teknikak, teknologiak edo prozedurak ikasteko edo hobetzeko, 
biomedikuntzaren esparruaren garapen eta berrikuntza teknologikoa egiteko estatuko edo 
nazioarteko erakunde ospetsuetara mugitzea babesten duten deialdiez baliatuz. Baina ez 
dago planteamendu koordinaturik. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Oraindik ez zaio ekin ikerketa-egonaldietarako programa bat egiteko koordinazio-lanari. 
Programa horrek, besteak beste, estatuan edo nazioartean prestakuntza-arloko praktiken 
akordioak garatu dituzten Institutuen ikuspegiak txertatuko ditu, hala nola Biodonostiak 
The Francis Crick Institute Institutuarekin, (Londres, arlo onkologikoa) eta Stanfordeko 
Unibertsitatearekin (neurozientziak arloa) sinatu dituen akordioak 3 hilabeteko egonaldiak 
egiteko. Biocruces Bizkaiak, BAME-ondoko laguntzarekin lotuta, 1-2 hilabeteko txandakatzeak 
adostu ditu zentro espezifikoekin. Era berean, aztertzen ari dira Hezkuntza Sailarekin eta 
Ikerbasquerekin elkarlanean aritzeko moduren bat ezartzeko aukera Suedian (Karolinska) eta 
aldez aurretik aukeratutako beste zentro batzuetan egonaldiak sustatzeko.

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA

Ekintza horren balioespena honako hau da:  HASI GABEA
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3.2.4. EKINTZA  Lankidetza handitzea eta trukeak sustatzea Unibertsitatearekin orokorrean 
eta UPV/EHUrekin, haren eskola eta fakultateekin (ingeniaritza, eta abar) bereziki. 

Hasierako egoera

Euskal Herriko Unibertsitatea Osasun Ikerketa Institutuen oinarri fundatzailearen zati da, 
bere gobernu-organoek interakzioa erraztu dezakete, eta Batzorde Misto bat dauka osasun-
sistemarekin (Osasun Saila eta Osakidetza). Batzorde horretan, ikerketak presentzia handiagoa 
izan lezake. Bestalde, Institutuek UPV/EHUko graduko, masterreko edo doktoregoko ikasleak 
hartzen dituzte prestakuntza-praktikak, -egonaldiak edota gradu-amaierako edo masterreko 
lanak egiteko. Gainera, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV-EHU) uda-ikastaroetan parte 
hartzen dute. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Biocruces Bizkaian ingeniaritzako ikasleak (UPV/EHU) murgiltzeko programa bat dago. 
Programa horren bitartez, urtero ikasle-talde bat aukeratzen da Ospitalean egonaldi bat 
egiteko, geroago proiektu bihurtuko diren ideiak identifikatzeko aukera izan dezaten. 
Institutuak proiektua egiten laguntzen du. Programaren emaitzak onak izan direnez, Institutua 
Mondragon Unibertsitatearekin akordioa bat egitea pentsatzen ari da, eskema hori hedatuko 
eta errepikatzeko. Eskema horretan hiru Institutuek hartuko lukete parte.

Bestalde, Osasun Ikerketa Institutuak UPV/EHUrekin lanean ari dira doktorego-tesi kopurua 
areagotzeko helburu espezifikoarekin. 3.2.2 ekintzan aipatutako jarduerekin batera, 
eskabideak aurkezteko pertsonei laguntzearen ondorioz, (doktoratu aurrekoak) hasitako 
tesi kopurua igotzen ari da. 2016. urtetik 2018. urtera bitarte, Biocruces Bizkaian eta 
Biodonostian 34 eta 45 tesi irakurri dira, hurrenez hurren, eta Bioaraban abian jarrita dauden 
51 tesi erregistratu dira

Beste unibertsitate batzuekiko harremanari dagokionez, Institutuek egonaldiak egin dituzte 
estatuko nahiz nazioarteko unibertsitateetan, eta beste unibertsitate batzuetako ikasleak hartu 
dira gradu-amaierako edo masterreko lanak egiteko (adibidez, Tecnun-eko Bioingeniaritzako 
ikasleak). Halaber, enpresaren eta osasun-sistemaren arteko lankidetzaren inguruko 
jardunaldiak egin dira (esate baterako, Mondragon Unibertsitatearen Multidisciplinarity Lab 
Ing. Biomedikoa+LEINN Elkarlanean jardunaldia, graduko ikasleentzat). 2016. urtetik 2018. 
urtera bitarte, hainbat Unibertsitaterekin lankidetza-hitzarmenak sinatu dira curriculum-
praktikak eta curriculumetik kanpoko praktikak egiteko graduko ikasleekin. Hauek dira azken 
adibideak: Universitat Rovira i Virgilli (2016), CEU Cardenal Herrera Unibertsitatea (2017), 
Valentzia eta Kataluniako Oberta Unibertsitatea (2017), Murtziako Unibertsitatea (2018) eta 
Madrileko Carlos III.a Unibertsitatea (2018). 

TITTAN eta ITHACA Europako proiektuen esparruan, UPV-EHUren, Deustuko Unibertsitatearen 
eta Mondragon Unibertsitatearen artean informazioa trukatzea eta Unibertsitate horietara 
bisitak egitea sustatu da. 

Ekintza horren balioespena honako hau da:  HASIA
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ACCIÓN 3.2.5 Ikerketaren eta lotutako prestakuntzaren arloko lankidetza handitzea 
Euskal Herriko Unibertsitatearekin36. 

Hasierako egoera

Euskal Herriko Unibertsitatea Osasun Ikerketa Institutuen oinarri fundatzailearen zati da, 
bere gobernu-organoek interakzioa erraztu dezakete, eta Batzorde Misto bat dauka osasun-
sistemarekin (Osasun Saila eta Osakidetza). Batzorde horretan, ikerketak presentzia handiagoa 
izan lezake. Bestalde, Institutuek UPV/EHUko graduko, masterreko edo doktoregoko ikasleak 
hartzen dituzte prestakuntza-praktikak, -egonaldiak edota gradu-amaierako edo masterreko 
lanak egiteko. Gainera, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV-EHU) uda-ikastaroetan parte 
hartzen dute.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

3.2.4 ekintzan adierazitakoaz eta proiektu berriak lankidetzan egiteaz gain, Institutuetako 
zuzendaritza- eta gobernantza-erakundeen bileren bitartez, doktore berrien prestakuntzarekin, 
masterrekin eta gradu-aurreko curriculum-praktikekin lotutako alderdiak lantzen ari dira 
UPV/EHUrekin.  

36 Hedapenaren bigarren zatirako proposatzen da 3.2.4 eta 3.2.5 ekintzak honela elkartzea: «Lankidetza handitzea 
eta trukeak sustatzea Unibertsitatearekin orokorrean eta UPV/EHUrekin, bere eskola eta fakultateekin (ingeniaritza, eta 
abar) bereziki», egon litezkeen ekimen gehienak errepikatzen direlako bi ekintzetan.

3.3. HELBURUA

Ikerketa- eta berrikuntza-komunitateak jasotzen duen laguntza hobetzea, bai 
metodologiaren/teknikaren aldetik, bai administrazioaren aldetik.

3.3.1. EKINTZA  Osasun-sistemako I+G+B lagundu eta kudeatzeko langileen oinarrizko 
diru-kopurua zehaztu eta planifikatzea denboran.

Hasierako egoera

Erakunde bakoitzak (Osakidetza, BIOEF, IIS, Kronikgune, OII, eta abar) erabakitzen du zer 
baliabide behar dituen I+G+Bko jarduerak egiteko, baina ez dago esparru orokor komunik 
langileak planifikatu ahal izateko, I+G+Bren kudeaketa-lanez arduratzen direnak eta I+G+Bri 
laguntzen dietenak barne, ezta langile horien diru-kopuruari buruzko lantze osorik ere.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

2.2.5 ekintzaren arabera, ibilbide-orri bat dago I+G+Bri laguntzen dioten eta hura kudeatzen 
duten langileen oinarrizko diru-kopurua planifikatzeko osasun-sisteman. Horrez gain, I+G+Bko 

Ekintza horren balioespena honako hau da:  HASIA



101ESTRATEGIAREN AURRERAPENA

erakundeak modu koordinatuan ari dira lanean I+G+Bri euskarria ematen dioten pertsonek 
maila teknikoan nahiz kudeaketa-mailan dituzten premiak definitzeko edo identifikatzeko, 
eta premia horiei erantzuteko eman behar diren erantzunak emateko. Ekintza hori oinarrizko 
finantzaketa-mekanismoari buruzko 4.1.1 eta 4.1.2 ekintzekin ere lotuta dago. 

3.3.2. EKINTZA  BIOEFeko langileak esleitzea ikerketa-zentro edo -talde zehatzetan, 
laguntza pertsonalizatuagoa eman dezaten eta zerbitzu ona bermatzeko, betiere 
kudeaketa-tresnen hobekuntzek lagunduta (ikus 2.3 helburua).

Hasierako egoera

I+G+Bko erakundeen mapa trantsizioan zegoen hiru Osasun Ikerketa Institutuen eta 
Kronikguneren inguruan antolatutako eredu bat lortzeko; estatuko eta nazioarteko esparruko 
alderdi batzuk aldatzen ari ziren; eta beste eremu batzuek, hala nola saiakuntza klinikoek 
zailtasunak edo hobekuntzak zituzten, laguntza espezifiko bat behar zuten orokorrean. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

BIOEFek laguntza eskaini dio sistema osoari, premia jakin batzuei edo, aitzitik, premia 
orokorrei erantzunez:

• Langileak esleitu dira finantziazio zabala duten euskal osasun-sistemako ikerketa-
taldeetako proiektuei jarraipen ekonomikoa eta administratiboa egiteko. Talde 
handietarako BIOEFeko pertsona bat identifikatu da solaskide gisa, ikertzaileei 
laguntzea errazteko. Hori Ikerketari Laguntzeko Plataforma izeneko prozedura batean 
azaltzen da (2016).

• Azterketa klinikoak egiten laguntzeko plataformaren kudeaketari dagokionez, langileak 
eman dira (Azterketa klinikoetako Data Manager direlakoak eta koordinatzaileak) 
saiakuntza klinikoak hobeto egiteko.

• Diziplina anitzeko talde bat esleitu da Bioarabari laguntzeko Biodonostia eta Biocruces 
Bizkaia bezala bere entitate juridikoa duen Institutu bat izatera iritsi arteko bidean; 
laguntza eman da Biocruces Bizkaia lurraldeko Institutu bihurtzeko prozesua 
amaitu arte; eta Biodonostiarekin batera lan egin da Europako proiektuen kudeaketa 
deszentralizatzeko.

3.3.3. EKINTZA  Eragile erabiltzaileei laguntzeko egiturek zer zerbitzu ematen dituzten 
argi zabaltzea, baita zer solaskiderengana jo dezaketen ere (hainbat bide erabiliz: web-
orria, informazio-saioak, eta abar).

Ekintza horren balioespena honako hau da:  AURRERATUA

Ekintza horren balioespena honako hau da: EZARRIA
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Hasierako egoera

I+G+Bko erakundeen maparen eta kudeaketa-maparen bilakaerak, eta Institutu bakoitzaren 
eta Kronikguneren berezko jarduera jakin batzuk pixkanaka deszentralizatzeak eta eginkizun 
jakin batzuk BIOEFen (horretarako agindutako erakunde bakarra) egiteak zalantzak sortu 
ditu erakunde bakoitzari esleitutako eginkizunei buruz, eta bereziki eragile erabiltzaileek eta 
solaskideek jo dezaketen laguntza-egiturei buruz.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Ekintza hori oso lotuta dago 2.2.1 ekintzarekin. BIOEFek bere webgunea egokitu zuen 
eskaintzen dituen zerbitzuei eta betetzen dituen eginkizunei buruzko komunikazioa egokitzeko. 
Hemendik gutxira (2018), I+G+Bren zentro betetzaileetako webguneetako informazio komuna 
homogeneizatu egingo da. 

BIOEFen eta Osasun Ikerketa Institutuen webgunean ikerketari ematen zaizkion laguntzei 
buruzko katalogo bat dago erakunde horien baterako lanaren emaitza gisa. Katalogo hori astero 
eguneratzen da. BIOEFek jarraitzen du laguntzen katalogoan biltzen diren ikerketarako laguntzen 
deialdiei buruzko informazioa bidaltzen posta elektronikoaren bitartez hamabostean behin. 

Osoki kudeatzeko tresnaren garapenak (Fundanet) ahalbidetu du ikerketa-jarduerako 
memoriak eta egindako jarduerak eta jardunaldiak zentralizatzea webgunearen bitartez. 
2016. urtetik 2018. urtera bitarte, 9 hedapen-jardunaldi egin dira (adibide gisa: «I+G+Bko 
jarduerei laguntzen BIOEFek bete duen zeregina: Europako proiektuak, laginen kudeaketa eta 
jabetza intelektuala», edo Europako H2020 programak eta European Research Council (ERC) 
delakoak osasunaren alorrean egin dituzten proposamenei buruzko jardunaldia. Halaber, 
saiakuntza klinikoen kudeaketarekin lotutako bi gida hedatu ditu BIOEFek. Bi gida horietako 
bat Sustatzaileentzat eta CRO direlakoentzat (2016ko uztaila) da.

Osasun Ikerketa Institutuek beren Laguntza Plataformei buruzko informazio zehaztua ematen 
dute beren web-orrietan eta urteko memoria zientifikoetan. Horrez gain, hedapen-bilerak, 
eta ikastaroak eta mintegiak egiten dira plataforma bakoitzak ematen dituen zerbitzuen 
berri emateko. Hona hemen adibide batzuk: «Biomedikuntza Kuantitatiboko Plataforma: 
Ingeniaritzako metodoak Ikerketa Biosanitariora eta Klinikora eramanez (utopiatik haratago)» 
edo «Nola hautsi status quoa?: Osasun-berrikuntzarako Plataforma». 

3.3.4. EKINTZA  Egiturek emandako laguntza-lana ebaluatzea, eta itogune nagusietan 
adierazleak eta hobetzeko helburuak ezartzea.

Hasierako egoera

Osasun Ikerketa Institutuetako plataformek eta egitura jakin batzuek laguntza-lanak egin 
dituzte. Laguntza-lan horiek zuzenean edo zeharka ebaluatu dira Carlos III.a Osasun 
Institutuak eta/edo adierazleek bete behar dituzten kalitate-arauen bitartez egiaztatutako 

Ekintza horren balioespena honako hau da: AURRERATUA
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Institutuei jarraipena egiteko ezarritako adierazleen betetze-mailaren arabera. BIOEFek 
hainbat laguntza-zerbitzu37 eman ditu, baina jarduera-adierazleek zeharka egiten dutena 
kenduta, ez du laguntza-lan hori neurtzeko ebaluaziorik egin.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

BIOEFek txostenak egin ditu eta adierazleen jarraipena egin du: 

• MINECO deialdiaren baldintzetatik eratorrita, BIOEFen Nazioarteko Proiektuen 
Unitateak betetzen duen jardueraren adierazleak neurtu dira (Europa Sareak eta 
kudeatzaileak - 2016ko uztaila).

• Euskal osasun-sistema publikoaren ikerketa eta berrikuntza jardueren ondoriozko 
jabetza intelektual eta industrialaren kudeaketa eta emaitzen transferentzia egin da. 
Egindako jarduerei buruzko txosten bat bidali da urtero Eusko Jaurlaritzaren Ondare 
Zuzendaritzara38. Txosten hori, gainera, BIOEFen webgunean argitaratu da eta Osasun 
Ikerketa Institutuetara nahiz Osakidetzaren Erakunde Sanitario Integratuetara bidali da.

• Adierazle batzuk proposatu dira berrikuntza-jarduera ez ezik,inpaktu-jarduera ere 
aztertzeko eta haien jarraipena egiteko. 

• Nazioarteko deialdiekin lotutako jarduera-  neurtu dira (tartean sartutako taldeen 
aldakortasuna, aurkeztutako deialdien aldakortasuna, finantziazioa igotzea nazioarteko 
proposamenetan parte hartzen ote den kontuan hartuta).

Bioarabako Metodologia eta Estatistika Unitateak hirukoiztu egin du proiektu kopurua eta 
argitalpenen inpaktu-faktorea etengabeko ebaluazio-prozesuetan egindako hobekuntzen 
ondorioz. Institutu guztiek aldizka egiten dute beren plataformetako ebaluazioa. Ebaluazio 
horien ondorioz, egin daitezkeen hobekuntzak ezartzen dira hobekuntza horiek behar 
dituzten plataformetan, ikertzaile komunitateari zerbitzu hobea ematearren. Biodonostian, 
Diagnostiko Molekularreko, Genomikako eta Histologiako plataformek ISO 9001:2015 
Kalitatea Kudeatzeko Ziurtagiria daukate, eta 2018. urtean ahaleginak egingo dira Ikerketa 
Klinikoko Plataforma ISO 9001:2015 ziurtagiriaren arabera ziurtatzeko. Biocruces Bizkaian 
hobekuntzak egin dira Genetikako, Zitometriako eta Mikroskopiako plataformetan.

Oraindik ez zaio ekin BIOEFeko laguntza-egituren ebaluazio espezifikoari, 2.2.5 ekintzaren 
arabera ezarritako ibilbide-orrian aurrera egin arte itxaroten ari dira.

37 Biobankua 4-5 urtean behin ebaluatzen du Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak, 
funtzionamenduan jarduteko behar duen baimena berritzeko.
38 Ondare Zuzendaritza horrek BIOEFi kudeaketa agintzeko hitzarmenaren esparruko txostena.

Ekintza horren balioespena honako hau da: HASIA
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3.4. HELBURUA

Herritarrek eta pazienteek I+G+Bko prozesuaren faseetan partaide eta orientatzaile 
gisa duten inplikazioan aurrera egitea.

3.4.1. EKINTZA Herritarren, pazienteen (eta ordezkatzen dituzten elkarteen) eta 
ikertzaileen arteko topaketa sustatzea

Hasierako egoera

Herritarren inplikazioa eta ikerketak osasun-eremuan duen garrantzia onartzea 
mikromezenasgoko jardueretan eta emateetan islatzen da (jarduera eta emate horietako asko 
pazienteen elkarteekin lotuta daude), baita herritarrek EiTB Maratoian duten partaidetzan 
ere (laguntza jasoko duen gaiaren definizioan eta telemaratoian lortzen diren funtsak ematen 
zaizkion lehiaketa-deialdira aurkezten diren ikerketa-proiektuak balioesteko batzordean). 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Kontzientziazio soziala handiagoa izatearekin bat etorriz, osasun arloko I+G+Bko erakundeak 
jarduera desberdinetan sakontzen ari dira edo jarduera desberdinak ezartzen ari dira:

• Bioaraba: Elkarte-mugimenduak eta auzo-elkarteak urtero gonbidatzen dira Ikerketa 
Jardunaldietara; 2018ko edizioan, talde horiek erabaki dute jardunaldi irekiaren gaia 
«Osasuna eta Generoa» izatea. Era berean, herritarren ordezkaritza bat sartu da Ikerketa 
Batzordeetan, eta 2016. urteaz geroztik, 3 World Cafe egin dira, zeinetan pazienteek eta 
pazienteen elkarteek hartu baitute parte. 

• Biocruces Bizkaian eta Biodonostian jardunaldiak eta saioak egin dira edo harremanak 
izan dira hainbat elkarterekin, eta «Asociación de la Cuadri del Hospi», «Peque ropa», 
Begisare, Aspanogi eta Katxalin elkarteekin ez ezik, Abadiñoko Udalarekin, lanbide-
elkarteekin (udaltzaingoak) eta Europa Ikastetxearekin ere harremana egonkorra izan 
dadin sustatu da. 

• Ikerketa-arloko egunak, ate irekien egunak eta adin desberdinetako ikasleentzako hainbat 
jarduera egin dira:

• Ate Irekien eguna Biosanitarioa adarreko 2. batxilergoko ikasleentzat, ikasleei 
unibertsitate-ikasketak aukeratzen laguntzeko. Jardunaldi horiek 2 egunetan egin dira 
eta 500 ikasleren bisita izan da.

• «Giza gorputza miatuz». Jarduera hori hilean behin egin da irakaskuntza aldian (8 jarduera 
urte bakoitzeko) eta DBHko 4. mailako ikasleek hartu dute parte prestakuntza-arloko eta 
hedapen zientifikoko jarduerak garatzeko. 

• Europako proiektu desberdinen esparruan, topaketak, foku-taldeak edo elkarrizketak 
egin dira pazienteekin, ahaideekin, komunitateko eragileekin (ikastetxeak: ikasleak, 
irakasleak, familiak, zuzendariak). Hona hemen proiektu horietako batzuk: C3Cloud 
(IKT plataforma bat garatzea informazioa sartzea eta erabakiak hartzen laguntzen 
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duten jarduerak koordinatzea ahalbidetzen duen ingurune bat sortzeko) UPRIGHT 
(Ikastetxeetan erresilientzia eta adimen-ongizatea sustatzeko eta gaixotasun mentalak 
prebenitzeko programaren kodiseinua), Carewell (Patologia-aniztasuna duten pazienteei 
ematen zaien zaintza eta laguntza-zerbitzua hobetzea osasun-profesionalen arteko 
koordinazioaren eta komunikazioaren bitartez eta pazientea ahaldunduz) eta ACT@
SCALE (Jardunbide egokiak Arreta Integratuan eta Telemonitorizazioan ezartzean, 
garatzean eta finkatzean arreta jartzen duen proiektua).

3.4.2. EKINTZA Herritarrek I+G+Bri lotutako alderdi ezberdinetan parte-hartze aktiboa 
izan dezaten bultzatzea: 

- Mikromezenasgoa sustatzea, finantzaketa-kanpainak zabaltzea, eta abar. 

- Biobankuaren jarduerak zabaltzea eta lagin-emaile bihurtzeko aukera. 

- Saiakuntza klinikoetako parte-hartzea areagotzea. 

- Konpromisoa hartzea antolaketa-eredu berriekin eta abarrekin.

Hasierako egoera

Herritarren inplikazioa eta ikerketak osasun-eremuan duen garrantzia onartzea 
mikromezenasgoko jardueretan eta emateetan islatzen da (jarduera eta emate horietako asko 
pazienteen elkarteekin lotuta daude), baita herritarrek EiTB Maratoian duten partaidetzan 
ere (laguntza jasoko duen gaiaren definizioan eta telemaratoian lortzen diren funtsak ematen 
zaizkion lehiaketa-deialdira aurkezten diren ikerketa-proiektuak balioesteko batzordean). 
Ikerketan zuzeneko inplikazio handiagoa duten beste jarduera batzuk pazienteetara edo 
ahaideetara mugatuta egoten dira.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Ikerketa finantzatzeari eta ikerketari laguntzeari dagokionez, BIOEFen eta Osasun Ikerketa 
Institutuen webguneek mikromezenasgoa sustatzen dute emaitzak egiteko atal espezifikoak 
gehituz, kanpaina desberdinei buruzko irudiak jarriz eta aipamenak eginez, mikromezenasgoa 
errazteko. 2016an, Biodonostiak elkarlan bat amaitu zuen Primerakorekin, hau da, balio edo 
itzulera soziala duen ordainketa-tresnarekin, zeinarekin emaitza-prozesua arintzen baita.

Euskal Biobankua bere hedapen-jarduerak areagotzen ari da herritarrek ezagutu dezaten 
eta lagin biologikoen emate kopurua handitzeko. Gainera, Biobankuak, Katxalin eta AFA-
ARABA elkarteekin elkarlanean arituta, zerbitzu-gutun bat diseinatu du eskaintzen dituen 
zerbitzuak eta zerbitzu horiek betetzeko garaian hartzen dituen kalitate-konpromisoak 
azalduz. 2017an, Biobankuaren webgunean argitaratu zen zerbitzu-gutuna, eta 2018an, 
eskainitako konpromisoak zenbateraino bete diren ebaluatzea pentsatzen ari dira. Horrela, 
emaileari laguntzen zaio ulertzen zer lagin mota eman ditzakeen erakunde bakoitzean eta 
nola jardun behar duen. 

Ekintza horren balioespena honako hau da: AURRERATUA
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2016an eta 2017an, 3.587 pertsonak hartu dute parte osasun-sisteman. Pertsona horiek 
313.784 lagin eman dituzte guztira.

AURRERAPEN-MAILARI BURUZKO BALIOESPEN KUANTITATIBOAREN ETA 
KUALITATIBOAREN LABURPENA HELBURUEN ETA EKINTZEN ARABERA.

Pertsonak ardatzean, helburu guztiak hedatuta daude, baina helburu horien garapena, oro 
har, aurreko bi ardatzetakoa baino txikiagoa da, eta ezaugarri hori nabarmenagoa da 3.1. 
eta 3.2 helburuetan, hau da I+G+Bren arloko aintzatespena (jarduerena eta pertsonena) eta 
gaikuntza lantzen dituzten helburuetan. 

11. irudia: Ekintzen aurrerapen-maila helburu partzialen arabera: 
PERTSONAK ARDATZA

3.1. Helburua 3.2. Helburua 3.3. Helburua 3.4. Helburua

A3.2.1 0,00

A3.2.2 3,33

A3.2.3 0,25

A3.2.4 1,68

A3.4.1 3,00

A3.4.2 2,00

HASIA HASIA AURRERATUA AURRERATUA
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A3.2.5 2

A3.3.1 3,00

A3.3.2 4,00

A3.3.3 3,00

A3.3.4 1,96

Ekintzen % 81,2 baino zertxobait gehiago abian jarrita daude, baina aurreratze-maila 
desberdina dute: % 6,3 ezarrita daude (ekintza bat) eta % 25 aurreratuta daude.

Ezarrita dagoen ekintza bakarra BIOEFeko langileak jarduera, ikerketa-zentro edo ikerketa-
talde jakin batzuetara esleitzearekin lotuta dagoena da39. Ekintza aurreratuak elkarrekin 
eta/edo Osakidetzarekin eta beste erakunde batzuekin (prestakuntza, premien plangintza, 
zerbitzuen hedapena) hobeto koordinatu behar duten Osasun Ikerketa Institutuen ekimenekin 

39 Ekintza hori, berez, desagertu egingo da, I+G+Bko erakunde-maparen ibilbide-orriaren hedapenarekin (2.25 ekintza) 
eta horrek dakarren deszentralizazio-prozesuarekin lotuta.

A3.1.1 1,00

A3.1.2 1,00

A3.1.3 1,96

A3.1.4 0,00

A3.1.5 1,71

Ekintza horren balioespena honako hau da: HASIA
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lotuta daude orokorrean, edota bat datoz herritarrek I+G+Bko jardueren hainbat alderditan 
parte har dezaten sustatzearekin. Oro har, aurrera egin behar da ahaleginak koordinatzeari 
eta batzeari dagokionez.

Ekintzen % 50 (8) hasita daude eta arreta berezia behar dute, baina aurreikusten da ekintza 
batzuk, hala nola 3.1.3, 3.3.4 eta 3.4.2 ekintzak aurreratuta egongo direla epe laburrean 
gaur egun duten aurrerapen-maila dela medio.

Hiru ekintza (% 18,8) ez dira hasi; aurreikusita dago 2019an hastea ekintza horiekin. 

5.2.4. BALIABIDEAK ARDATZA

EEuskal osasun-sistema publikoak, gainerako osasun-sistemek bezala, egonkortasun 
finantzarioa eta baliabide kopuru egokia edukitzeko erronkari egin behar dio aurre. Horri 
gehitu behar zaio proiektuen araberako deialdiak oso gutxi egokitzen direla ikerketa-jarduera 
mota desberdinen baldintzetara (oinarrizko jarduera, osasun-zerbitzuetakoa edo ezarpen-
zerbitzuetakoa, ikertzaile sortuberrientzat edo ezarritako ikertzaile klinikoentzat, eta abar). 
Testuinguru horretan, Baliabideak ardatzaren helburu orokorra osasun arloko I+G+Bko 
finantzaketa hobetzea da, eta ardatz horrek, beraz, baliabideetarako (barrukoak nahiz 
kanpokoak) sarbidea hobetzean jartzen du arreta, I+G+Bren continuumari egonkortasun 
handiagoa emateko. Horrenbestez, estrategiak 4 helburu partzial proposatzen ditu:

H4.1 Ikerketa eta laguntza espezializatuko taldeen oinarrizko finantzaketa egonkorra 
ematea.

H4.2 I+G+Bra bideratutako barne-baliabideen helburuzko izaera sustatzea.

H4.3 Osasun Sailak ikerketa- eta berrikuntza-proiektuetarako egindako zuzeneko 
finantzaketa berrikustea, eta sistemaren beharretarantz birbideratzea.

H4.4 I+G+Bko jardueretarako finantzaketa pribatuaren bolumena handitzea.

Baliabideak ardatzean, ekintzen garrantzia hasi gabekoen eta ezarritakoen artean dago, eta 
banaketa hori helburuen aurrerapen-diagraman islatzen da.

 

12. irudia: Aurrerapen-maila helburu partzialen arabera: BALIABIDEAK ARDATZA
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Jarraian, xehetasunez azalduko da ekintzen aurrerapena:

4.1. HELBURUA

Ikerketa eta laguntza espezializatuko taldeen oinarrizko finantzaketa egonkorra ematea.

4.1.1. EKINTZA  Oinarrizko finantzaketa egonkorraren eskema zehaztea (tresnaren 
ezaugarriak eta diru-kopurua), osasun-sistemaren finantzaketatik kanpoko finantzaketa 
gehigarriaren bidez (laguntzatik kendu gabeko baliabideekin).

Hasierako egoera

Osasun Ikerketa Institutuek ez daukate oinarrizko finantzaketa egonkor formalik, proiektuen 
lehia-finantzaketatik edo lehiarik gabeko diru-laguntzetatik bereizten dena eta haiek osatzen 
dituena, baina estatuko beste Institutu batzuek edo Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
Sareko beste eragile batzuek badaukate finantzaketa mota hori. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Finantzaketa egonkorraren eskema definitu aurretik urrats batzuk egin dira, honako hauek 
definitu, berrikusi, balioetsi eta/edo kalkulatzearekin lotura duten urratsak hain zuzen ere: 

• Institutuen plan estrategikoak eta aurrekontuak.

• Institutuei eusteko Osakidetzak egiten duen ekarpena (azpiegitura, material eta soldata 
gisa, eta, kasu batzuetan, diru-laguntza gisa).

• Institutuetako langileen zerrenda, beren kategoriei, eginkizunei eta erakunde kontratatzaileari 
dagokionez (Institutua bera, Osakidetza eta beste batzuk).

• Ikerbasquen ikertzaile berriak sar daitezen eta lehendik dauden ikertzaile berriei eutsi 
dakien planifikatzea (nahitaezko baterako finantzaketa).

• HR Excellence in Research-ko zigiluaren bitartez hartutako konpro- misoarekin bat datorren 
giza kapitalaren eredu bat diseinatzea.

Horrekin, finantzaketa egonkor horren diru-kopuruari apurka-apurka heldu nahi zaio Institutuen 
premien eta Institutuek helburu estrategikoak betetzearen arabera. Bestalde, mekanismoari 
dagokionez, finantzaketa diru-laguntza izendun baten bitartez emango zaie Institutuei. Diru-
laguntza hori Osasun Sailaren aurrekontuan azaltzen dena izango da.

Ekintza horren balioespena honako hau da: AURRERATUA
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4.1.2. EKINTZA Osasunaren arloko ikerketa eta berrikuntza laguntzeko unitateen 
eta egituren oinarrizko finantzaketa egonkorra pixkanaka ezartzea, lehiatzeko moduko 
dimentsioa lortzen duen arte (I+G+Bko euskal ekosistemaren bestelako eragileen antzera).

Hasierako egoera

Osasun Ikerketa Institutuek ez daukate oinarrizko finantzaketa egonkor formalik, proiektuen 
lehia-finantzaketatik edo lehiarik gabeko diru-laguntzetatik bereizten dena eta haiek osatzen 
dituena, baina estatuko beste Institutu batzuek edo Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
Sareko beste eragile batzuek badaukate finantzaketa mota hori.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Institutuen oinarrizko finantzaketa ezartzea ahalbidetzen duen diru-laguntza izenduna Osasun 
Sailaren 2019ko ekitaldiko aurrekontuetan jaso da. 

4.2. HELBURUA

I+G+Bra bideratutako barne-baliabideen helburuzko izaera sustatzea.

4.2.1. EKINTZA Osasun-erakundeetan I+G+Bko jardueraren kontabilitate analitikoa 
ezartzea, hasieran proiektu pilotu modura.

Hasierako egoera

Osakidetzaren zerbitzu-erakundeetan ez dago I+G+Bko jardueraren kontabilitate analitikorik. 
I+Gn inbertitzeko neurria euskal osasun-zerbitzuak I+Grako ematen dituen barne-baliabideen 
zatia kalkulatzen duen metodologiaren arabera egin da. Inbertsio hori gehiago ezagutzera 
emateko asmoz, mekanismo hori egokia ote den balioesteko pilotu bat egiteko aukera 
proposatu zen.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Lantalde misto bat ezarri zen. Lantalde horrek, lehenik eta behin, osasun-sistemaren 
I+Gko inbertsioa kalkulatzeko erabilitako metodologia baliozkotu zuen. Halaber, kostuen 
kontabilitatean ikerketa sar ote zitekeen balioesteko azterketa egin zen. Azterketa horren 
ondorio nagusia izan zen ezin zela kontabilitate analitikoa etorkizun hurbilean ezarri. Beraz, 
osasun arloko I+Gn egingo zen inbertsioa kalkulatzeko metodologiarekin jarraitzea erabaki 
zen, eta aldaketa batzuk egitea euskal osasun-sistemak Osasun Ikerketa Institutuetan egiten 
duen inbertsioa hobeto ikusteko. 

Ekintza ezarritzat hartu zen, nahiz eta ekintzaren emaitza kontabilitate analitikoko pilotu bat, 
hasiera batean aurreikusi zena, ezartzearen aurkakoa izan.

Ekintza horren balioespena honako hau da: AURRERATUA

Ekintza horren balioespena honako hau da: EZARRIA
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4.2.2. EKINTZA I+G+Bren eskakizuna Programa Kontratura edo kudeaketa-eskema 
garrantzitsuetara gehitzeko mekanismoak diseinatzea, horrelako jarduerak aitortu, 
egokitu eta ebaluatu ahal izateko.

Hasierako egoera

L+G+Bko jarduerak, aldizkako salbuespenak izan ezik, ez daude zerbitzu-erakundeen 
kudeaketa-eskemekin lotuta, ezta Programa Kontratuarekin ere. I+G+Bko erakundeen mapak, 
2015ean ere ez zuen ahalbidetzen datu indartsurik edukitzea adierazleak kontuan hartu behar 
ote ziren edo adierazleak kudeaketa-eskema desberdinetan sartu behar ote ziren balioesteko.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Lantaldea osatzeko lehenengo bilera egin da. Aurreikusten da ekintza hori 2018ko bigarren 
seihilekoan egiten hasiko dela.

4.3. HELBURUA

Osasun Sailak ikerketa- eta berrikuntza-proiektuetarako egindako zuzeneko finantzaketa 
berrikustea, eta sistemaren premietarantz berbideratzea.

4.3.1. EKINTZA Osasun Sailaren osasun arloko ikerketa- eta garapen-proiektuen 
deialdiak milioi bat euro inguruko diru-kopurua zeukan, osasun-eremuan I+G egiteko 
gai zen edozein erakunderi irekita zegoen, eta ebaluazio-prozedura bakar bati aurre 
egiten zieten edozein motatako proiekturi, baldin eta prozedura horretan taldeek 
(sortuberriak eta finkatuak) eta proiektuak elkarren aurka lehiatzen baziren. 

Hasierako egoera

Osasun Sailaren osasun arloko ikerketa- eta garapen-proiektuen deialdiak milioi bat euro 
inguruko diru-kopurua zeukan, osasun-eremuan I+G egiteko gai zen edozein erakunderi irekita 
zegoen, eta ebaluazio-prozedura bakar bati aurre egiten zieten edozein motatako proiekturi, 
baldin eta prozedura horretan taldeek (sortuberriak eta finkatuak) eta proiektuak elkarren 
aurka lehiatzen baziren. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Jardunari eta edukiari dagokionez:

• 2016an deialdi berri bat egin zen, RIS3 izenekoa (2017an arau bakar batean batu da), RIS3 
biozientziak-osasuna estrategian sartutako beste erakunde batzuekiko elkarlanari laguntzeko 
eta osasun arloko garapen teknologikoa sustatzeko, Berrikuntza Funtsaren finantzaketarekin. 
Osasun Saila 2016. urtean sartu zen lehenengo aldiz Berrikuntza Funtsean. 

Ekintza horren balioespena honako hau da: HASI GABEA
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• 2017an arau bakarra egin zen, eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko 
(ZTBES) agenteei laguntzeko egokitu zen. Arau horretan bi laguntza-ildo desberdin 
sartu ziren:

- Osasunari buruzko ikerketa-jarduera bultzatzea. Ildo hori I+Gko jarduerak osasun-
sistemako ikerketa-zentroetan espezifikoki sustatzera bideratuta dago. Era berean, 
ildo horretan hiru modalitate bereizi dira lehenengo aldiz, eta horri esker hobeto 
balioetsi daitezke sortzen ari diren taldeak, eta osasun-zerbitzuen alorreko ikerketako 
proposamenak nahiz ikerketa biomedikoko proposamenak, elkarren aurka lehiatzen 
direlako kategoria homogeneoenetan.

- Ikerketa sustatzea izaera estrategikoko osasunean, eragile desberdinen arteko 
elkarlaneko ikerketara, eta osasunaren alorreko garapen teknologikora bideratuta 
dagoena espezifikoki, transferitzeko ahalmena erakusten duten proiektuei, 
osasunaren alorreko teknologia berritzaileak garatzeko proiektuak edo garatutako 
osasun-teknologia baten baliozkotze klinikoa eta/edo teknologikoa eskatzen duten 
proiektuetara bideratuta dagoena, balio-katean eta osasun-proiektuekin lotutako 
ezagutzaren balioespenean aurrera egiteko. 

• 2018ko deialdian hirugarren laguntza-ildoa sartu da, I+Gko jardueren osagarri diren 
eta lehentasunezkotzat hartzen diren eremuak (gaikako arloak izan edo Ekimen 
Estrategikoak izenekoak izan) biozientziak-osasuna RIS3 estrategiaren esparruan 
hobeto garatzeko beharrezkoak diren ekintzak garatzen errazteko. 

• 2016. urteaz geroztik, eskaerak ebaluatzeko eta hautatzeko sistema aldatu zen, eta 
eskaerek osasun-sistemarako zuten interesari buruzko irizpideak sartu ziren, eta genero-
ikuspegia esplizituki sartzeko (eta balioesteko). 

• Sinplifikazio administratibo eta hobekuntza operatibo batzuk egin dira, eskaera 
elektronikoarekin lotuta daudenak.

Finantzaketari dagokionez, diru-kopurua eta deialdia betetzea apurka-apurka handitu dira. 
2016. urteaz geroztik, Osasun Sailak emandako baliabideez gain, Berrikuntza Funtsaren 
finantzaketa dauka (2020 ZTBP-RIS3 Euskadi garatzeko). Honako bilakaera hau izan du; 
baliabideak laukoiztu egin dira:

- 2015: 974.34 €

- 2016: 2.610.000 €

- 2017: 4.000.000 €

- 2018: itxi gabe dago (2018ko ekainean).

Ezagutzaren kudeaketari eta hedapenari dagokionez:

• 2018an kudeaketa proaktiboagoko prozesu bati ekin zaio proiektu pilotu gisa, eta 2017ko 
deialdian finantzatutako osasun-zerbitzuetako ikerketa-proiektuak erakutsi dira.
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• Era berean, aurretiko urratsak ematen hasi dira ex post ebaluazioa deialdiaren ohiko 
kudeaketan ezartzeko, azterketarako baliabideak definitu dira eta eskema baliozkotu 
da dagoeneko amaituta dauden proiektuen lagin batean. Helburua bikoitza da: deialdia 
hobetu nahi da, eta, batez ere, ezagutza eman nahi da ikerketa-zentroek proposatutako 
I+Gko jarduerak hobeto orientatzeko eta betetzeko.

4.3.2. EKINTZA  Funts bat garatzea osasun-sistemak sortutako garapen eta berrikuntzako 
proiektu goiztiarren premia zehatzak finantzatzeko; continuum traslazionala egin 
beharreko eta/edo hirugarrenek (enpresa) garatu beharreko proiektuak izango dira 
horiek, eta Baliosasun Programaren barruan lagunduko dira (ikus 1.3 helburua).

Hasierako egoera

Osasun-sistemak I+Gko jarduerak garatu ditu eta berrikuntza-ideiak proposatu ditu; ideia 
horiek, deialdi jakin batzuen eskuragarritasunetik haratago, ez zeukaten mekanismo orokorrik 
aurre egin behar dieten eta/edo ondoren hirugarrenek edo hirugarrenekin garatu behar dituzten 
continuum traslazionalaren fase jakin batzuei laguntzeko. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Azaldutako premiari erantzuteko proposamena Baliosasun programaren barruan laguntzen 
den funtsa garatzea da (1.3.1 ekintza). Ekintza horri dagokionez, 2018an berrikuntza osasun-
sisteman kudeatzeko korporazio-eredua ezarri da, eta horri esker, informazio indartsua eduki 
daiteke proiektuak garatzen laguntzeari eta planifikatzeari buruzko erabakiak hartzeko. 
Ildo horretan, lehenengo urratsek Osasun Sailaren deialdia sartzen dute; izan ere, deialdi 
horrek, 2016an, Berrikuntza Funtsaren laguntza ekonomikoarekin, osasun arloko garapen 
teknologikoko proiektuak sartu ditu. Harrezkero, ondorengo deialdietan (bi edizio) eskaerei 
lagundu zaie kontzeptu-probak egitetik hasita traslazio-gaitasuna duten proiektuetarako 
ondorengo faseekin amaitzeraino. 

Aurreikusten da 2018an Baliosasun proiektuei buruzko azterketa egiten hasiko direla, baita 
proiektu horiek garatzeko duten finantzaketari (edozein motatakoa) buruzkoa ere. Halaber, 
deialdian aurkeztutako eta finantzatutako garapen teknologikoko proiektuak aztertuko dira, 
funtsa deialdi baten barneko laguntza-ildo espezifiko baten bitartez edo beste tresna baten 
bitartez egin ote daitekeen balioesteko.

4.4. HELBURUA

I+G+Bko jardueretarako finantzaketa pribatuaren bolumena handitzea.

4.4.1. EKINTZA Saiakuntza klinikoen plangintza eta kudeaketa berrantolatzea 
saiakuntza klinikoak erakartzeko orduan arrakasta-ehunekoa handitzearren, pixkanaka 
populazioaren eta/edo BPGdren araberako ehunekora hurbil dadin.

Ekintza horren balioespena honako hau da: EZARRIA

Ekintza horren balioespena honako hau da: HASIA
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Hasierako egoera

Euskal osasun-sistema publikoan populazioaren terminotan espero ziren saiakuntza kliniko 
baino gutxiago egin dira. Horrenbestez, azterketa klinikoen garapenarekin lotutako aukerak 
eta abantaila batzuk galdu dira. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Osasun Ikerketa Institutuak lantzen ari dira saiakuntza kliniko gehiago egitea beren helburu 
espezifikoetako batean. Helburu horiek aipatu dituzte Kanpoko Batzorde Zientifikoek 
ere (Biodonostiak eta Biocruces Bizkaiak, adibidez). Zentro bakoitzera egokitutako beren 
ekintzez gain, BIOEFek koordinatutako lantalde bat sortu da (saiakuntza klinikoen lantaldea). 
Lantalde hori hiru hilean behin biltzen da saiakuntza klinikoen kudeaketaren inguruko irizpide 
homogeneoak adosteko eta hobekuntzak proposatzeko. Lantalde horren lanaren ondorioz eta 
araudi berrira, hots, 1090/2015 Errege Dekretura egokitzearen ondorioz, honako hau lortu da:

• «Saiakuntza Azterketei buruzko Kontratu Eredua Hobetzea euskal osasun-sistema 
publikoan» (2016) txostena, zeinak saiakuntza klinikoen memoria ekonomikoari 
buruzko proposamen berri bat egiten baitu.

• Fluxu-diagrama saiakuntza klinikoetan (2016).

• Sustatzaileentzako gida eta CRO delakoa izapide ekonomiko-administratiboak egiteko 
euskal osasun-zentroek parte hartzen duten azterketa klinikoetan (2016).

• Kontratu-tipologiak ezartzea azterketa klinikoaren arabera (2017).

• Saiakuntza klinikoen egokitasunari eta kargen deklarazioari buruzko txostena azterketa 
kliniko guztietarako (ez soilik sendagaiekin) erakunde guztietan (2018).

BIOEFek, «Produktu Sanitarioak Merkaturatu osteko Ikerketa eta Azterketa egiteko proiektuan» 
parte hartuz, kontratu-eredu berriak egin dizkie azterketa tipologiei eta eredu horiek, ondoren, 
Ikerketa Institutuekin adostu dira.

Ikerketa Institutuek honako hobekuntza hauek egin dituzte saiakuntza klinikoen plangintza 
eta kudeaketa berrantolatzeko:

• Komunikazio arina dago erakundeen artean eta sustatzaileekin, eta horri esker, azkar 
erantzun daiteke eta antolaketa eraginkorra egin daiteke lehenengo urratsetan 
nahiz saiakuntza klinikoak egitean.

• Saiakuntza klinikoei buruzko informazioa eguneratu da web-orrietan, eta beharrezkoa 
den dokumentaziorako eta lan-prozeduretarako zuzeneko sarbidea erraztu da. 
Horrela, sustatzaileekiko harremana sinplifikatu eta arindu egin da.

• Institutuetako profesionalek ikerketa klinikoko talde tematikoetan edo sareetan duten 
inplikazioa handitu da, eta horri esker, lagundu da, orokorrean, zentroa saiakuntza 
berrietan parte hartzeko hautagai gisa ikusarazten (hori gertatu da, adibidez, 
Biocruces Bizkaiaren kasuan RECLIP Saiakuntza Kliniko Pediatrikoen Espainiako 
Sareari dagokionez, edo CONNECT4CHILDREN Europako sareari dagokionez).

Ekintza horren balioespena honako hau da: AURRERATUA
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4.4.2. EKINTZA Saiakuntza klinikoak egitea erraztu eta ugaritzen duten plataformak 
edo azpiegiturak aztertzea eta, hala badagokio, ezartzea, baita saiakuntza klinikoetarako 
errekrutamendua bereziki laguntzen duten irtenbideak ere.

Hasierako egoera

Euskal osasun-sistema publikoan populazioaren terminotan espero ziren saiakuntza kliniko 
baino gutxiago egin dira. Horrenbestez, azterketa klinikoen garapenarekin lotutako aukerak 
eta abantaila batzuk galdu dira. 

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Paziente onkologikoak Euskadiko edozein osasun-zentrotako, hau da, osasun-sistema publiko 
eta pribatuko saiakuntza klinikoetarako errekrutamendua igoko duen plataforma informatiko 
bat garatzeko proiektu bat jarri da abian. Proiektu hori pilotu gisa edo kontzeptu-proba gisa 
erabil daiteke ondorengo garapenak balioesteko onkologia ez den beste eremu batzuetan. 
Horrez gain, euskal osasun-sistema publikoak, bere Institutuen bitartez, ikertzaileek 
saiakuntza klinikoak egiteko euskarria ematen dieten azpiegiturak eta plataformak dituzte.

• Bioarabak Saiakuntza Klinikoen Unitate bat dauka, osasun-sisteman I. eta II. faseak 
egiteko unitate bakarra. Diziplinarteko unitate bat da, saiakuntza klinikoak kudeatu eta 
egiten dituena I. fasetik hasita IV. faseraino.

• Biocruces Bizkaiak azterketa klinikoak kudeatzeaz arduratzen den plataforma bat 
dauka (lehen Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESIren zentroena zen soilik, baina orain 
lurralde osoko ESI guztietara hedatzeko prozesuan dago), eta 2016. urtetik 2018. 
urtera bitarte, Saiakuntza Klinikoen unitatea indartu du data managerreko profilak 
sartu baititu, eta, gainera, Euskarri Metodologikoko eta Epidemiologikoko plataforma 
ezartzeaz gain, gune espezifikoak prestatu ditu bere instalazioetan. 

• Biodonostiak ere badu azterketa klinikoen kudeaketaz arduratzen den plataforma bat 
(Donostialdea ESIren zentroetan eta Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea osatzen 
duten zentroetan garatzen diren azterketa klinikoak). Institutuak Ikerketa Klinikoko 
Plataformaren kudeaketari eta jarduera zientifiko-teknikoari buruzko hainbat adierazle 
zehaztu ditu. Adierazle horiei esker jakin daiteke zein den egoeraren benetako ikuspegia. 
Adierazle horien neurketa ondorengo ebaluazio eta azterketetarako lehenengo fasea da. 

Hiru Institutuak Carlos III.a Osasun Institutuko Ikerketa Klinikoaren Unitatearen eta 
Saiakuntza Klinikoen Unitatearen Plataformako kide dira (SCReN).

4.4.3. EKINTZA Finantzaketa pribatua lortzeko mezenasgo-plan bat zehaztu eta 
ezartzea (helburuak, jarduteko irizpideak, arduradunak, lehentasunak eta ekintza 
proaktiboak).

Ekintza horren balioespena honako hau da: AURRERATUA
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Hasierako egoera

I+G+Bko jardueren finantzaketa publikoa beste iturri batzuek osatu behar dute, beste 
herrialde batzuetan gertatzen den bezala. Osasun Ikerketa Institutuek eta BIOEfek errazten 
dituzte mezenasgo-prozesuak eta emateak, baina ez dago plan espezifikorik.

2016. urteaz geroztik izandako aurrerapenak

Ekintza hori oraindik ez dago hasita 2018ko ekainean.

AURRERAPEN-MAILARI BURUZKO BALIOESPEN KUANTITATIBOAREN ETA 
KUALITATIBOAREN LABURPENA HELBURUEN ETA EKINTZEN ARABERA.

Baliabideak ardatzean, helburu guztiak hedatuta daude, baina garapen-maila aldakorra da. 
Ekintzei dagokienez, 2 (% 22,2) ezarrita daude, 1 (% 11,2) hasita dago, eta 2 (% 22,2) hasi 
gabe daude.

13. irudia: Ekintzen aurrerapen-maila helburu partzialen arabera: 
BALIABIDEAK ARDATZA

4.1. Helburua 4.2. Helburua 4.3. Helburua 4.4. Helburua

A4.2.1 4,00

A4.2.2 0,00

A4.4.1 2,50

A4.4.2 3,00

AURRERATUA HASIA AURRERATUA HASIA

E
K

IN
TZ

A
K

H
E

LB
U

R
U

A
K

A4.3.1 4,00

A4.3.2 2,00

A4.1.1 3,00

A4.1.2 3,00

A4.4.2 0,00

Nabarmendu behar da Osasun Sailak I+Gko proiektuetarako laguntzak lortzeko deialdia 
hobetu dela; horrez gain, ikerketa-zentroetarako oinarrizko finantzaketa-eskema ezarri da, eta 
saiakuntza klinikoak egiteari buruzko hobekuntzak Institutuetan sartzeko ahalegina egin da. 
Ezarritako ekintzen barnean, aipatu behar da 4.2.1 ekintza ezarri dela I+G+Bko jardueraren 
kontabilitate analitikoa Osakidetzan ezartzeko balioespen bat egin delako, baina balioespen 
horrek erabaki du ekintza hori (kontabilitate analitikoa) gaur egun ez dela bideragarria. 

Hasitako ekintzak (garapeneko eta berrikuntzako proiektu goiztiarretarako finantzaketa) arreta 
berezia eskatzen du bere aurrerapena bermatzeko, I+G+Bko continuumaren fase guztiei 
laguntzeko zati den aldetik. Era berean, oraindik ez da hasi I+G+Ba Kontratu Programan edo 
kudeaketa garrantzitsuko eskemetan sartzeari buruzko lana, eta oraindik ez da zehaztu eta 
ezarri mezenasgo-planik.

Ekintza horren balioespena honako hau da: HASI GABEA
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6. OSASUN ARLOKO I+G+B-KO 
JARDUERA
Aurreikusten da estrategia 2020. urtearen amaieran beteko dela oso-osorik, estrategian 
bertan eta txosten honen sarreran adierazten denaren arabera. Une honetan ez da soilik 
ekintzen hedapena ebaluatuko, lortutako emaitzak ere ebaluatuko baitira; horretarako, ekintza 
desberdinak ezartzearekin batera lortzen diren emaitzak ebaluatzeko aurretik identifikatutako 
adierazle nagusien taula erabiliko da, gainera. 

Jarraipena egiteko tarteko txosten honetan ez da sartu adierazle nagusiek izan duten aldaketari 
buruz egindako ebaluazioa, ekintza jakin baten hedapenaren eta eduki dezakeen eraginaren 
artean dagoen desfaseak epe handiagoa eskatzen duelako estrategiak eduki ditzakeen 
ondorioak nolabaiteko irmotasunez behatzeko eta erlazionatzeko. Baina interesgarritzat hartu 
da estrategiaren jarraipena egiteko tarteko txosten hau I+G+Bko jarduerari buruz euskal osasun-
sistema publiko osoan 2016-2018 aldian dauden datu nagusien laburpenarekin osatzea40. 
Alderaketa egiteko, hala badagokio, 2015. urteko datu erabilgarriak hartu dira kontuan. 

Kapitulu honetan, zehazki, ibilbide bat egin da baliabideei, jarduerari eta emaitzei buruzko 
datu nagusietan barrena: tartean sartutako pertsonak, inbertsioa eta finantza-baliabideak, 
ikerketa-proiektuak eta berrikuntza-proiektuak, ekoizpen zientifikoa (argitalpenak) eta zorro 
teknologikoa. Informazioa I+G+Bren kudeaketa osoki egiteko tresnatik (Fundanet) lortu da, 
eta, kasuren batean, I+G+Bko jarduerari buruz egiten diren memorietatik. Jarduerari buruzko 
datuak eta estrategiaren ekintzak bat datozen kasuetan, ulermen globala hobetzeko adierazi da.  

6.1. BALIABIDEAK

PERTSONAK

2017an, 2.715 profesional egon ziren sartuta I+Gko jardueretan, pertsona horietako gehienak 
laguntza-jarduera eta ikerketa-jarduera aldi berean egiten duten osasun-profesionalak dira. 
Dedikazio partzial hori dela medio, 736 pertsonari dagokie denbora osoaren baliokideak diren 
terminotan kalkulatzea. 2017an 428 Ikertzaile Nagusi (IN) zeuden.  

40 Osasun Ikerketa Institutuek jarduera zientifikoari buruzko beren memoria aurkezten dute urtero. Memoria horiek 
Institutuen web-orrietatik deskarga daitezke.

14. irudia: I+Gn aritzen diren langileak (2017) (Kop.)
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Ikertzaile Nagusien kopuruan ikusten da, hain zuzen ere, igoera izan dela 2015eko datuarekin 
alderatzen badugu. 

15. irudia: Ikertzaile Nagusiak (2015-2017) (Kop.)

FINANTZA-BALIABIDEAK

Osasun arloko i+G+Bra bideratzen diren finantza-baliabideak barne-inbertsioak (euskal 
osasun-zerbitzuak ematen duena baliabide pertsonalekin eta materialekin batez ere) eta 
kanpoko finantzaketak osatzen dituzte. Oro har, I+Gn egindako inbertsioa (egikaritu dena) 
64,1 milioi eurora iritsi da 2017. urtean. Horrek % 17tik gorako igoera ekarri du, 2015. 
urtearen aldean.

16. irudia: Osasun arloko I+Gn egindako inbertsioa (2015-2017) (milioi euroan)
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Lehia-finantzaketako nahiz lehiaketa ez den finantzaketako iturrietatik datorren kanpoko 
finantzaketa41 askoz gehiago igo da, zehazki, % 22,3 2015-2017 aldian.

41 Lehiaketa ez den finantzaketa akordio, hitzarmen, donazio, agindu eta zerbitzuak fakturatzetik dator batez ere.

17. irudia: Kanpoko lehia-finantzaketa eta lehiaketarik gabea 
(2015-2017) (milioi euroan)
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12,2 13,3
15,7
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% 22,3

Lehia-finantzaketa Lehiaketa ez den finantzaketa

Iturria: Fundanet

Kanpoko funtsak lortzeari dagokionez, lehia-finantzaketaren bilakaera nabarmentzen da, % 
66,9 igo baita 2015. urtetik 2017. urtera bitarteko aldian. Bereziki, autonomia-erkidegoko 
finantzaketa bikoiztu egin da aldi berean; aitzitik, estatukoak bere horretan eutsi dio, eta 
Europako finantzaketak 2015eko mailak gainditu ditu 2017an (baina ez dago joera garbirik).

18. irudia: Finantzaketa-iturrien bitartez lortutako lehia-finantzaketa 
(2015-2017) (milioi eurotan)
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Lehia-finantzaketaren jatorriaren araberako azterketa egiten bada, ikus daiteke 2017an 
lehia-finantzaketaren % 38,6 Euskal Administrazio Publikotik datorrela, ondoren estatuko 
deialdietatik (% 29,7) eta, hirugarrenik, Europar Batasunetik eta nazioarteko beste erakunde 
batzuetatik datorrena dagoela (% 24). 

Proiektu kopuruari dagokionez, 2017an 677 proiektu aurkeztu dira hainbat lehiaketa-
deialditara, eta horietatik 208 onartu dira. Horrek esan nahi du arrakasta-ratioa hobetu egin 
dela, 2017an % 30,7koa baita (2015ean, aldiz, % 22,2koa); horrenbestez, esan daiteke 
lehiakortasun-mailak handiak diren ingurune batean aurkeztu diren proiektuen orientazioa 
eta kalitatea hobeak direla. 

19. irudia: Lehia-deialdietan aurkeztu eta onartutako proiektuak 
(2015-2017) (milioi euroan, Kop., %-a)

Iturria: Fundanet

6.2. I+G+B-KO PROIETUAK

Atal honetan osasun-sistema osoko ikerketa-jarduerari eta jarduera berritzaileari buruz 
erregistratutako datu nagusien laburpena egingo dugu. 

I+G-KO PROIEKTUAK

2017an, I+Gko jarduneko 1.370 proiektu daude; horietatik 724 azterketa klinikoak dira 
(I+Gko proiektuen % 52,8, alegia).
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20. irudia: I+Gko jarduneko proiektuak (2015-2017) (Kop.)

1.168

2015 2016 2017

1.267 1.370
724 azterketa klinikoak

646 ikerketa-proiektuak

Azterketa klinikoak ez diren 646 ikerketa-proiektuetatik42, gaikako arloen arabera egindako 
azterketa batek erakusten du 10 espezialitatek jarduneko ikerketa-proiektuen % 87 hartzen 
dituztela eta onkologia eta neurologia nabarmentzen direla; arlo horietako bakoitzak 
jardueraren % 16 inguru hartzen du. Endokrinologiako, psikiatriako eta arnasketako arloak 
ere nabarmentzen dira, guztiaren % 7 inguruko garrantzia baitute.

Iturria: Fundanet

21. irudia: Ikerketa-proiektuak (ez saiakuntza klinikoak) gaikako 
arloaren arabera (2017) (Kop.)
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Jarduneko azterketa klinikoen kopuruari dagokionez, kopuru hori igo egin da 2015-2017 aldian; 
2015ean 598 azterketa kliniko egin baitziren, eta 2017an, aldiz, 724. Are garrantzitsuagoa 
da, ordea, urtero hasitako azterketa klinikoen kopuruak aldi osoan izandako igoera. 

42 Ikerketa biomedikotzat hartzen dira oinarrizko ikerketa (gaixotasunera bideratutakoa), ikerketa klinikoa (pazienteari 
zuzendutakoa), epidemiologikoa –osasun publikoan eta zerbitzu sanitarioetan– baita osasuna edo ikerketa biomedikoko 
prozesu eta teknologiak hobetzera zuzendutako garapen teknologikoa ere. 

6
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22. irudia: Urtero hasitako azterketa klinikoak (2015-2017) (Kop.)

186
222

% 22,5

172

2015 2016 2017 Iturria: Fundanet

Jarduerak sendagaiekin egiten diren saiakuntza klinikoetan jartzen du arreta, baina produktu 
sanitarioekin egindako azterketen43 kopurua ere igotzen ari da, ikerketa-proiektuak deitutakoak 
bezalaxe, hau da, pazienteen44  jarraipen klinikoa eta nutrazeutikoak, elikagai funtzionalak edo 
prozedura diagnostikoak, terapeutikoak edo kirurgikoak ebaluatzeko azterketa esperimentalak 
behar dituzten proiektuak. 2017an azterketa klinikoen % 85,6 farma-sendagaiak garatzera 
zuzenduta egon dira.

23. irudia: Azterketa klinikoak gaikako arloaren arabera (2017) (kop.)

Iturria: Fundanet
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Europako proiektuei dagokienez, 2018an Europako 40 proiektu45 garatzen ari dira Euskadin, 
proiektu horien zenbatekoa 7,4 milioi euro izanik (euskal osasun-bazkideei dagozkien funtsak).

43 Produktu sanitario bat bera bakarrik edo beste batzuekin konbinatuta erabiltzen den tresna, gailu, lantalde, 
programa informatiko, material edo beste edozein gauza da, fabrikatzaileak diagnostikoa eta/edo terapia egiteko 
helburu espezifikoetarako bideratutako programa informatikoak barne, eta funtzionamendu egokian esku hartzen 
dutenak, fabrikatzaileak gizakiekin erabiltzeko bideratzen duena (i) gaixotasunaren diagnostikoa egiteko, gaixotasuna 
prebenitzeko, kontrolatzeko, tratatzeko edo arintzeko, (ii) lesio baten edo urritasun baten diagnostikoa egiteko, hura 
kontrolatzeko, tratatzeko, arintzeko edo konpentsatzeko, (iii) anatomia edo prozesu fisiologiko bat ikertzeko, ordezteko 
edo aldatzeko, (iv) ikuskera arautzea, eta bitarteko farmakologikoen, immunologikoen eta metabolikoen bitartez giza 
gorputzaren barruan edo azaleran lortu nahi den ekintza nagusia betetzen ez duena, baina baliabide horiek eginkizun 
hori betetzen lagun dezaketenak. Iturria: Europar Batasunaren Egunkari Ofiziala, L247, 2007ko irailaren 21a.
44 Ez da gehitu ez EPA gisa sailkatu diren sendagaiei buruzko datuak biltzen dituen azterketarik.
45 2018an jardunean dauden Europako proiektuen zerrenda 3. eranskinean kontsulta daiteke.

85,6%
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OSASUN-SISTEMAN SORTUTAKO BERRIKUNTZA-PROIEKTUAK (BALIOSASUN)

Osasun-sistemaren barruan sortutako berrikuntza-proiektuak, beste bazkide laguntzaile 
batzuen partaidetza dutenak askotan, bat datoz estrategiaren 1.3.1 ekintzarekin, hots, 
Baliosasunari buruz diharduen ekintzarekin. Programa horri jarraikiz, ideiak sortzea sustatu 
da eta ideia horiek garatzelagundu da inoiz berrikuntza bihurtzeko helburuarekin. 

Euskal osasun-sistema publikoan jatorria duten jarduneko berrikuntza-ideia/proiektu guztiei 
dagokienez, 2018an 259 ideia/proiektu erregistratu dira apirilera bitarte. 26. irudian ikus 
daitekeenez, ideia/proiektu horiek tipologiaren arabera banatzeari dagokionez, % 45,9k 
laguntza-arloko edo antolamendu-arloko berrikuntzan jarri dute arreta, ondoren osasun arloko 
IKTak hartu dira aintzat (% 20,5) eta azkenik, materialak eta gailuak (% 15,4). % 18,2 
bioteknologiari eta diagnostiko molekularrari, farma-sendagaiei eta irudiari dagozkio. 

24. irudia: Euskal osasun-sistema publikoan jatorria duten berrikuntzako 
ideiak/ proiektuak tipologiaren arabera (2018) (Kop., %-a)

Iturria: Fundanet
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25. irudia: Euskal osasun-sistema publikoan jatorria duten berrikuntzako 
ideiak/ proiektuak heldutasun-fasearen arabera (2018) (%-a)

%7,7 %9,7 %31,7 %21,2 %29,7

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Atzemateko prozesua Analisia Garapena Transferentzia Merkatua

Iturria: Fundanet

46 Fase horretan produktu/zerbitzu bati buruzko ideia bat bultzatzen da; ideia horrek honako hauek hartzen ditu barnean: 
I+G+Bko proiektua diseinatzea, bazkideak bilatzea/elkarlana arautzea, I+G+Bko proiektua egikaritzeko finantzaketa 
bilatzea, arau-agentzien baimena kudeatzea, I+G+Bko proiektuaren kudeaketa ekonomiko administratiboa kudeatzea, 
I+G+Bko proiektuaren kudeaketa teknikoa, I+G+Bko proiektua amaitzea. (Iturria: BIOEF)

Berrikuntzako 259 ideiak/proiektuak heldutasun-fase desberdinetan daude, eta ia % 30 
merkatu-fasean daude (osasun-sisteman ezartzea, merkataritza-ustiapena egiteko akordio 
bat duten garapenak, nahiz eta oraindik merkaturatu gabe dauden, eta merkaturatutako 
garapenak, dagoeneko itzulera ekonomikoa sortzen duten batzuk gehituta), eta % 21,2 
transferentzia-fasean daude. Beraz, proiektuen erdiak inguru aurrerapen-fasean daude46, 
eta % 31,7 garapen-fasean daude,  etorkizunean merkataritza-ustiapena edo ezarpena izan 
dezaketenak sisteman bertan. 

Nabarmendu behar da 2018. urtearen erdialdean 31 ideia/proiektu berri erregistratu direla, 
2017. urte osoan, aldiz, 43 erregistratu ziren. Ideia gehienak (% 42) laguntza-arloko edo 
antolamendu-arloko berrikuntzak dira, ondoren material eta gailuei buruzko ideiak daude 
(% 25,7), eta, azkenik, osasun arloko IKTak (% 19,3). % 13 bioteknologiari eta diagnostiko 
molekularrari, irudiari eta/edo farma-sendagaiei dagozkie.

OSASUN-SISTEMA BAZKIDE GISA ENPRESA-SEKTOREARENTZAT (INNOSASUN)

Innosasun programak, estrategiaren barnean, 1.4.1 ekintzarekin bat datorrenak, osasun-
sistemaren, enpresa-sektorearen eta ezagutza-eragileen arteko elkarrekintza errazteko 
mekanismo bat eratu du, berrikuntzaren arloan dituzten premiei erantzuna emanez. Euskal 
osasun-sistema publikoa enpresentzako bazkide erreferentea izatea nahi du produktu berriak, 
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prozesuak eta zerbitzu berritzaileak garatzeko, baliozkotzeko eta merkatuan jartzeko. 

Gero eta garrantzi handiagoa du proposatutako premiei erantzuteko osasun-sistemak duen 
gaitasuna dela medio. 2015-2018 aldian, laguntza eskatu duten erakundeen kopurua igo 
egin da: lehen 41 ziren, orain, ordea, 95 (2018ko martxoa). Enpresa-sektorea da eskatzaile 
nagusia: 70 enpresa 2018an (horietatik 55 ETEak dira) eta enpresa-sektoreko beste eragile 
batzuk (10). 

26. irudia: Laguntza eskatu duten euskal erakundeak tipologiaren 
arabera (2015-2018) (Kop.)

33

Enpresak

54 64 70

2015 2016 2017 2018

10
12 10

15
10
15

Enpresa-sektoreko beste eragile batzuk Agente RVCTI

41 76 89 95

Euskadiko erakundeek jaso dituzten eskaeren kopurua ere igo egin da: 47 eskaera jasotzetik 
156 eskaera jasotzera igaro baitira (2018ko martxora bitarte). Batez ere aholkularitza 
eta orientazioa bilatzen da47 (% 42,3), baita produktuak/teknologia garatu, probatu eta 
baliozkotzea ere (% 28,2), ondoren interrelazioa/bitartekotza bilatzen da (% 26,3), eta 
azkenik, datuak ematea (% 3,2).

Iturria: Fundanet

47 Honako hau hartzen da aholkularitzatzat eta orientaziotzat: erakundeekin egiten diren elkarrizketa-jarduerak 
erakundeen premiak identifikatzeko, lankidetza-bideak ustiatzeko (ideiak erkatzea, produktuak diseinatzea, saiakuntza 
klinikoak, eta abar), Sailekin, taldeekin eta pertsonekin harremanetan egotea, eta ad hoc lantaldeak sortzea eta 
prozesua planifikatzea, antolatzea eta haren jarraipena egitea.

3
5
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27. irudia: Jasotako eskaerak programaren eremuaren arabera (Kop.)

Iturria: Fundanet
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Aholkularitza eta orientazioa

Produktu/teknologia garatu, 
probatu eta baliozkotzea 

Interrelazioa/bitartekotza

Datuak ematea

Innosasun programaren inpaktuari dagokionez, 2018an nabarmendu behar da hobekuntzak 
egin direla eremu hauetan:

I. Produktuen eta/edo zerbitzuen zorroa: 13 enpresak hobetu dute beren produktuen eta/
edo zerbitzuen zorroa, hala nola:

- produktu berri 1 sortu da.

- 12 hobekuntza egin dira garatzen ari den produktuaren diseinuan. 

- 3 negozio-ildo berri sortu dira.

- Beren TRLan (heldutasuna garapenean, merkaturatzea lortzeko asmoz) aurrera egin 
duten 7 produktu daude.

II. Lehia-posizionamendua: enpresa 1 merkatu berrian sartu da.

III. Merkaturanzko orientazioa: 35 enpresak hobetu dute beren merkaturanzko orientazioa. 
Osasun-sistemarekin elkarlanean aritzeak lagundu die beren ikerketa klinikoa hobeto 
orientatzen (etapak eta aplikatu behar dituen arauak) eta beren intereseko arloan ohiko 
jardunbide klinikoari buruz duen ezagutza areagotzen, beren produktua behar bezala 
bideratzeko beharrezkoa den ezagutza, alegia.
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6.3. EMAITZAK

EKOIZPEN ZIENTIFIKOA

I+G+Bko jardueraren emaitza gisa, 2017. urtean, euskal osasun-sistema publikoak 1.278 
argitalpen48 sortu ditu; horietatik % 86,8k inpaktu-faktorea daukate. Eskuragarri dauden 
konparazio-datuek49 erakusten dute osasun-sistemak, oro har, Euskadiko argitalpenen bosten 
(% 20,5) bat sortu zuela 2016an. Azken hiru urte hauetan, sistemak hobera egin du argitalpen 
kopuruari (% 5) dagokionez nahiz argitalpen horien inpaktuari dagokionez (% 12).

48  Euskal osasun-sistema publikoaren argitalpenei buruzko informazio xehatua hemen kontsulta daiteke: http://www.
bioef.org/wp-content/uploads/2016/04/INFORME_Producci%C3%B3nCient%C3%ADfica-2015_SSPV.pdf 
49 Scopus-en datuak; Zientzia Euskadin 2017 Txostena, Ikerbasque. 

28. irudia: Argitalpenen bilakaera eta inpaktu-faktorea (2015-2017)

Iturria: Fundanet

1.153 1.278
4.273

5.385

2015 2017 2015 2017

%5 %12

Inpaktu-faktoreko argitalpenak
Inpaktu-faktore gabeko argitalpenak

Kopuru-faktoreko argitalpenak

142 169

El 52,6% de las publicaciones con factor de impacto se publican en revistas del primer 
cuartil y un 21,6% de las publicaciones se publican en el primer decil.

29. irudia: Inpaktu -faktorea duten argitalpenen bilakaera (2015-2017)

2015

583

PRIMER 
CUARTIL

2017

561

Q1

%3,8

Iturria: Fundanet

2017an lehenengo kuartileko artikuluak argitaratu dira 85 espezializazio-arlotan (JCR 
kategoriak). Argitaratutako Q1 artikuluen ia % 45 lehenengo 10 kategorietakoak dira. Inpaktu-
faktorearen arabera 5 kategoria nabarmendu dira: Oncology, Gastroenterology & hepatology, 
Multidisciplinary sciences, Clinical neurology, Medicine, general & internal.

1.011 1.109
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33 garapen horiek izaera desberdinekoak dira eta babes-eredu desberdinak behar dituzte. Emaitza 
gisa, gaur egun, euskal osasun-sistema publikoak jarduneko 12 patente-familia ditu (3 estatukoak 
eta 9 nazioartekoak), 5 marka-erregistratze, know how industria-sekretu gisa babestutako 3 
asmakuntza, eta jabetza intelektualaren eskubideek babestutako 13 garapen. Zorroko garapenen 
% 63 ustiapenean daude51. 

31. irudia: Zorro teknologikoa ustiapenean (2018ko ekaina) (Kop.)

Iturria: BIOEF
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ZORRO TEKNOLOGIKOA

2018ko ekainean, 33 garapenek osatzen dute zorro teknologikoa50: 15 garapen teknologiko 
(arlo desberdinetan sailkatuta), Osasuneko IKTen arloko 16 garapen eta antolamendu-
berrikuntzaren eremuko babesaren xede diren 2 garapen. 

30. irudia: Zorro teknologikoa tipologiaren arabera (Kop.)

50  Euskal osasun-sistema publikoaren zorro teknologiko gisa sartzen dira jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren 
eskubideek babesteko behar adinako heldutasuna izan duten eta gaur egun jardunean ari diren I+G+Bko garapenak. 
Informazio gehiago nahi izanez gero: https://www.bioef.org/wp-content/uploads/2016/04/Cartera-Tecnol%c3%b3gica-
Actualizada-JUNIO-2018_3.pdf.
51 Esaten da ustiapenean daudela jendearentzat eskuragarri dauden garapenak eta/edo merkaturatzeko interesa duen 
kanpoko erakunde batekin ustiapen-lizentziarako akordio bat duten garapenak, nahiz eta jendearentzat/merkatuarentzat 
eskuragarri ez egon.

Iturria: BIOEF
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52 Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu hemen: https://www.bioef.org/eu/jarduera/balorizazioa-eta-
transferentzia/

Zorro teknologikoaren barruan, merkataritza-garapena eta/edo -ustiapena ahalbidetzen duten 
bazkideak bilatzen ari diren aktibo teknologikoek (patentearen bitartez babesten direnak) 
osatzen dute eskaintza teknologikoa delakoa. Euskal osasun-sistema publikoaren eskaintza 
teknologikoaren katalogoa52 honako proiektu hauek osatzen dute:

• Larruazaleko melanomaren diagnostiko eta pronostiko metodoa (Cutaneous melanoma 
diagnostic and prognostic method).

• Osagai berriak zelula barruko kaltzioaren homeostasia erregulatzeko (New compounds for 
the regulation of intracellular calcium homeostasis).

• Nerbio-sistema zentraleko tumoreen tratamenduari erantzuteko biomarkatzaile prediktiboa 
(Prognostic biomarker of response to treatment for central nervous system tumours).

• Plaka ateroskletiko ezegonkorra diagnostikatzeko metodoa (Method for the diagnosis of 
unstable atherosclerotic plaque).

• Kolon eta ondesteko minbiziaren biomarkatzaileak (Biomarkers for colorectal cancer).

• Ur-oinarriko laginak babesteko elementua termoziklagailuetan.

• Estrategia terapeutiko dual berria gibel-polikistosia tratatzeko
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7. ONDORIOAK
2020. urterako Osasun Arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategia (OIBE 2020) euskal osasun-
sektorean espezifikoki ikerketa- eta berrikuntza-jardueretara bideratuta dagoen lehenengo 
estrategia da. Estrategia hori abian jartzea mugarri bat da berez, eta hura hedatzeko, alde 
batetik, I+G+Bko egiturak testuinguru berri batean (mapa berri bat) bultzatu eta finkatu behar 
dira, eta beste alde batetik, datuak monitorizatzeko eta lortzeko lehenagotik eskuragarri ez 
dagoen sistema bat diseinatu behar da. Sistema horrek ezarpenaren kudeaketa erraztuko du, 
jardunak gidatzeko balioko du eta ezarritako helburuak ahalik eta efikazia eta eraginkortasun 
handienarekin lortzea ahalbidetuko du.

OIBE 2020 estrategiak honako hau adierazten du hitzez hitz: «Estrategia pixkanaka hedatuko 
da». Estrategia sustatu zenetik bi urte eta erdi igaro ondoren, tarteko berrikuspen honek 
erakusten du aurrerapen orokorra izan dela; izan ere, proposatutako ekintzen % 87,7 jarri 
dira abian. Ekintza horiek 19 helburu partziali erantzuten diete 4 ardatzetan. Zehazki:

• Helburuen % 5,3 eta ekintzen % 17,5 ezarrita daude.

• Helburuen % 57,9 eta ekintzen % 36,8 aurreratuta daude.

• Helburuen % 36,8 eta ekintzen % 33,3 hasita daude.

• Ez dago hasi gabeko helbururik, baina ekintzen % 12,3 hasi gabe daude. 

2020. urterako jomugak erakusten du aurrerapen-eredua behar adina egituratuta eta 
sistematizatuta dagoenez, aurreikus daitekeela, ustekabeko zailtasunak gertatzen badira 
izan ezik, ekintza aurreratuak ezarrita egongo direla 2020. urtean. Hasitako ekintzek arreta 
berezia eskatuko dute kasu batzuetan, beren osotasunean ezartzetik hurbil egon daitezen 
lortzeko. Aurreikusten da erritmo onean jarraituko dutela aurreratzen, baina, kasu batzuetan, 
ekintza batzuen aurrerapen-abiadura beste ekintza batzuk egitearen mende egongo da (esate 
baterako, 3.1.2 eta 4.2.2 ekintzen kasuan, hau da, I+G+Bko jarduera ESIetan neurtzearekin 
edo jarduera horren adierazleekin lotuta dauden ekintzen kasuan). Hasi gabeko ekintzen 
kasuan, ekintza bat abian jartzeko ahalegin handia egin behar denez, 2018-2020 aldian 
ekintzak abian jartzearen egokitasunari eta egingarritasunari buruzko azterketak alda dezake 
hasierako aurreikuspena, baina, dena den, beharrezkotzat hartzen da ekintzari hasiera ematea.

Kualitatiboki, aurrerapenari buruzko ikuspegi global batek honako alde indartsu hauek 
identifikatzen ditu:

• I+G+Bko jardueren egituraketa, erakundeen mapa ordenatuago batean islatuta dagoena, 
lau ikerketa-zentrorekin (Kronikgune eta Bioaraba, Biocruces Bizkaia, eta Biodonostia 
Osasun Ikerketa Institutuak) eta Osasun Berrikuntza eta Ikerketarako Fundazioa (BIOEF) 
korporazio-buru dela.

• Erakunde desberdinek I+G+Bren inguruan egindako jarduera mordoa koordinatzea; horri 
esker, jarduera horien masa kritikoa eta inpaktua handitu egin dira eta baliabideen 
dedikazioa optimizatu egin da. Ezartzen hasi den korporazio-ikuspuntu edo -ikuspegi bat 
indartzearekin lotuta dago. 
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• Berrikuntza-jardueren ezagutza eta kudeaketa hobetzen du (edozein motatakoa, biomedikoa, 
antolamenduzkoa, teknologikoa, eta abar): lehenengo aldiz korporazio-ikuspegi batekin 
landu daiteke.

• Elkarlaneko jarduera handitu da maila guztietan, eta Euskadiko apustu globalaren 
testuinguruan duen garrantziarengatik (2020 ZTBP, RIS3 Euskadi), enpresa-sektorearekin.

• I+G alorreko osasun-inbertsioaren gorakada.

Xehetasun handiagoz, gertakari nagusiak adieraziko dira, lau helburu estrategikoetako 
bakoitzeko.

AI+G+BKO JARDUEREN ERAGINA HANDITZEA, HERRITARREN OSASUNA 
HOBETZEKO ETA ABERASTASUNA SORTZEN LAGUNTZEKO

• Inpaktua ardatza da, azken batean, estrategiaren helburu nagusia hartzen edo 
biltzen duen ardatza, eta hirugarrenekiko elkarlanarekin lotura zuzenena duena. 
Ardatz horren egoera positiboa da, ekintzen % 10,5 ezarrita baitaude eta % 57,9 
aurreratuta. 

• I+G+Bko jardueraren ebaluazioa egitea ahalbidetzen duten prozedurak sartu dira. 
Prozedura horiek ezagutzen dira eta oro har erabiltzen dira euskal osasun-sistema 
publikoan. Proiektuen ex ante ebaluazioa sistematizatuta badago ere, ex post 
ebaluazioa hobetu egin behar da oraindik.

• Osasun Ikerketa Institutuek aurrera egin dute zaintza teknologikoko tresnen 
ezarpenari dagokionez eta ezarritako zaintza-arloei buruzko informazioa lortu eta 
hedatzea ahalbidetzen duten jarduerak abian jartzeari dagokionez; ezarpen horri 
esker zaintza-sistema orokorra ezarri ahal izango da, eta beharrezkoak diren 
prospektiba-eginkizunak behar bezala definitu ahal izango dira. 

• Lantaldeak eta/edo koordinazio-taldeak tresna baliagarriak dira osasun arloko I+G+Bko 
erakundeek eta Osakidetzaren barneko beste erakunde batzuek egiten dituzten 
ahaleginez baliatzeko, nahiz eta ahalegin horiek orain arte oso zatikatuta egon.

• Nabarmendu behar da, Baliosasun programaren hedapenaren bitartez, barnean 
sortutako berrikuntzaren kudeaketa hobetu egin dela eta lortutako emaitzei balioa 
eman zaiela edo aprobetxatu egin direla. Horri guztiari berrikuntza-jarduera I+G+B 
osoki kudeatzeko tresnan erregistratuz laguntzen zaio.

• Osasun-sistemak Innosasun programaren bitartez enpresa-sektoreari eta beste 
eragile batzuei berrikuntzak garatzeko ematen dien laguntza emaitza nabarmenak 
ematen ari da. Era berean, BIND 4.0 programan izandako partaidetza nabarmendu 
behar da, eta, orokorrean, industriaren eta teknologiaren sektoreekiko interakzioan 
izandako igoera. 2018an, gailu eta teknologia medikoen garapenari eta haiei balioa 
emateari emandako laguntza espezifikoa nabarmendu behar da. 

• Berrikuntzak sartzeari dagokionez, aurrera egin da, baina arlo horretan erronka asko 
daude, elkarlan publiko/pribatuaren ikuspegitik begiratuta. 
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• Egiaztatu da, euskal osasun-zerbitzuaren eguneroko errutinan, zaila dela Berrikuntzaren 
Erosketa Publikoa tresna ezartzea. 

• RIS3 dinamika biozientziak-osasunaren sektorea hazteko elkarlana indartzen ari 
da. Elkarlan horri mesede egiten dio gaikako arloetan lantaldeak izateak, Ekimen 
Estrategikoak izenekoak erabiltzeak, erakundeen eta/edo sektoreen artean interakzioak 
izateak eta funtsak gehiago erabiltzeak. 

IKERKETAKO ETA BERRIKUNTZAKO JARDUERA LAGUNTZA- ETA 
IRAKASKUNTZA-LANAREKIN INTEGRATZEKO AURRERA EGITEA

• Dagozkien programen bitartez garatutako I+G+Bko agendak zehaztea aukera bat da 
osasun-sistemako I+G+Bren alorreko gaitasunez baliatzeko, dauden indarrak batuz 
(indar horiek zentro indibidualetan soilik kudeatu dira orain arte).

• I+G+B planifikatu, kudeatu eta gobernatzeko eredua hobetzeari dagokionez, 
I+G+Bko erakundeen mapa berri bat zehaztu eta jakinarazi da, osasun-sistemak 
eta berrikuntzako euskal ekosistemak aurre egin behar dien erronka eta premiei 
erantzuten jarraitzeko. Mapak eta beste jardun batzuek (erreferenteak identifikatzea, 
laguntza espezializatua ematea) ahalbidetuko dute jarduerak hobeto planifikatzea 
eta baliabideak hobeto bideratzea. 

• Osasun Ikerketa Institutuetako Zuzendaritza Zientifikoek ESIetako gobernantza-
organoetan parte hartzea mekanismo baliagarria da I+G+Bko jarduerak laguntza- 
eta irakaskuntza-lanarekin integratzeko aurrera egiteko.

• Informazio-sistemak (historia klinikoa, biobankua, Fundanet, eta abar) eta datu-
baseak hobetzeko eta elkarri eragiteko ekimenak errazten ari dira I+Gko jarduera 
osasun-testuinguruan, eta datuen erabilera masiboan oinarritutako gaitasunak 
ustiatzeko beharrezkoak diren bideak irekitzen ari dira. 

• Urratsak egin dira osasun-sisteman eta osasun-sistemarekin sortutako I+G+Bko 
emaitzen ustiaketari eta jabetza intelektualaren kudeaketari buruzko araudia 
garatzeko, baina dedikazio handiagoa behar da prozesu hori amaitzeko. 

• Aurrera egin da gobernantzari eta giza kapitalari buruz osasun arloko I+G+Bko 
erakundeetarako esparru orokor bat ezartzeari dagokionez. Osasun Ikerketa 
Institutuek HR Excellence in Research Europako zigilua lortzeko hartutako 
konpromisoa nabarmendu behar da.

• Eurosasun programak hobetu egin du Europako proiektuetan sartzearekin eta 
proiektu horietan egindako jarduerarekin ez ezik, emaitzen aprobetxamenduarekin 
ere lotutako kudeaketa.

• Hainbat inbertsio egin dira, esate baterako, beste herrialde batzuekiko harremanetan, 
batzuekin konpromisoak hartuz elkar ulertzeko memoranduma sinatuz, Europako 
sareetan eta proiektuetan parte-hartzean (badirudi hobetzen ari dela pixkanaka), 
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baita euskal osasun-sistemak osasun-zerbitzuen alorreko eta zahartzearen 
alorreko ikerketarekin lotutako eremuetan euskal osasun-sistemak nazioartean duen 
posizionamenduan ere. 

OSASUN-SISTEMAKO PROFESIONALEK IKERKETA- ETA BERRIKUNTZA-
JARDUERAK EGIN DITZATEN SUSTATZEA ETA PAZIENTEEN ETA HERRITARREN 
INPLIKAZIOAN AURRERAPAUSOAK EMATEA

• Osasun-sistema lehenengo ahaleginak egiten ari da I+G+Bko jardueretako profesionalen 
eta erakundeen aintzatespena areagotzeko (aintzatespen-ziurtagiriak ematea, ikerketa-
merezimenduak areagotzea EPEetan eta lekualdatze-lehiaketak, eta abar). Mekanismo 
batzuk ezarri dira, hala nola denbora-bonoak, harresi-barruko deialdiak eta langile 
klinikoen liberazioa. Baina ez dago planteamendu orokorrik.

• Jarduketak egin dira unibertsitateekiko eta beste erakunde batzuekiko elkarlana 
areagotzeko, baina ez da ikusten asko hobetu denik.

• I+G+Bko erakundeen mapa berriak erraztuko du egitura desberdinek (Osasun Ikerketa 
Institutuak eta Kronikgune toki-mailan, eta BIOEF korporazio-mailan) ematen duten 
laguntza ebaluatzea, eta era horretan hobetu egingo dira egitura horiek gauzatzen 
dituzten jardueren planifikazioa eta dimentsionamendua.  

• Herritarrek I+G+Bri lotutako ikuspegi desberdinetan parte hartzea sustatzeari dagokionez, 
ikusten da osasun-sistema hurbildu dela gizartera; izan ere, mikromezenasgo-mailek 
hobera egin dute zertxobait, baina hobekuntza hori ez da asko nabarmentzen beste 
alderdi batzuetan. 

OSASUN ARLOKO IKERKETA ETA BERRIKUNTZAREN FINANTZAKETA 
HOBETZEA, KANPO- ZEIN BARNE-BALIABIDEEN BITARTEZ

• Orain arte ez zegoen mekanismo bat diseinatu da Osasun Ikerketa Institutuen oinarrizko 
finantzaketa artikulatzeko. 

• Osasun Saileko I+Gn egiten den inbertsioa handitzea lortu da, eta I+Gko proiektuei 
laguntzak emateko deialdiaren alderdi operatibo batzuk ere hobetu dira, eta, gainera, 
RIS3 estrategiari laguntzea gehitu da. 

• Urratsak egin dira berrikuntzako eta garapen teknologikoko proiektuak (Baliosasuni 
nahiz Innosasuni lotuta daudenak) behar bezala nola finantzatu behar diren aztertzeko. 

• Saiakuntza klinikoaren eremua jorratzen ari dira, baina hobekuntza teknikoko eta 
antolamendu-hobekuntzako arloak ikusten dira.

2018-2020 ALDIAN SUSTATU BEHAR DIREN ALDERDI NAGUSIAK

• Ex post ebaluazioaren garapena eta sistematizazioa. 

• Zaintza teknologikoari buruzko ibilbide-orria eta egitura-mapa hedatzen bukatzea, 
osasun-sistemaren mailan prospektiba-lanez arduratzen diren erakundeak eta eremuak 
zehazteko.  
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• Berrikuntzaren Erosketa Publikoa izeneko tresnaren funtzionamendu etengabea eta 
hedatua berrikuntzen eragile gisa duen ahalmenaren aprobetxamendua maximizatzeko.

• Sistematika indartzea enpresekiko eta ZTBESko eragileekiko interakzioan, harreman-
ereduak I+G+Bren continuumean zehar osatuz, ideiak elkarrekin sortzeko faseetatik, 
probetatik, produktuak, prozesuak eta teknologiak garatu eta baliozkotzetik eta 
berrikuntzak osasun-sistemetan sartzeko mekanismoetatik hasita.

• I+G+B alorreko elkarlana (eta haren finantzaketa) areagotzea ikerketako eta berrikuntzako 
programak garatuz (dagoeneko gaixotasun arraro gisa zehaztuta dauden agendak, 
onkologia, neurozientziak eta osasun-zerbitzuetan ikerketa garatuz, eta identifikazio-
fasean agenda berriak garatuz).

• Euskadiko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren funtzionamendua, I+G+Bko 
erakundeen mapa berrira eta jarduerak koordinatzen dituen kudeaketara egokituta.

• Osasun-emaitzei buruzko datu-baseak garatu eta erabil daitezen sustatzea.

• Emaitzen ustiapena eta jabetza intelektualaren eta industrialaren kudeaketa arautzen 
duen arau-esparrua izapidetzea.

• I+G+B alorrean jarduera daukaten pertsonei buruzko lehenengo esparru komuna edo 
partekatua amaitzea.

• Kudeaketa-sistemetan I+G+Bko jarduerei eskaintzen zaion dedikazioa aintzatesteko 
ekimenak (pertsonak, erakundeak) hedatzea. Sistema horiek jarduera-adierazleetan eta 
emaitzetan oinarritzen dira.

• Prestakuntza-jardueraren koordinazioa eta/edo hedapena sustatzea eta egonaldien 
programa bat egitea.

• Funts espezifikoak ezartzea osasun-sistemak (beste erakunde batzuekin batera) 
sortutako I+G+Bko proiektuei laguntzeko.

• Saiakuntza klinikoak egitearekin lotutako jardueren koordinazioa sustatzea.

• Mezenasgo-plana diseinatu eta garatzea.

Bi gomendio orokor aipa daitezke:

1. I+G+Bko jarduerari lotutako jarraipen estrategikoa egiteko sistema osatzea, hainbat 
tresna elkartuz (bereziki, Fundanet, I+G+B proiektu estrategikoak kudeatzeko beste 
tresna batzuekin kudeatzeko tresna, Bikain Osakidetzan, adibidez), eta estrategiaren 
aurrerapena ez ezik, ekintza desberdinei lotutako jarduera ere balioesteko 
beharrezkoak diren datuak modu automatizatuan sartuz ahal den neurrian.

2. Ekintza kopurua murriztea, nolabaiteko errepikapen-maila dutenak edo amaitu 
direlako ibilbide gehiago ez dutenak (3.3.2 eta 4.2.1 ekintzak, adibidez) elkartuz 
edo kenduz.
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8. ERANSKINAK

1. ERANSKINA 
EKINTZEN ZERRENDA ARDATZEN ETA HELBURUEN 
ARABERA

1. ARDATZA: INPAKTUA

1. HELBURUA: I+G+B-KO JARDUEREN ERAGINA HANDITZEA, HERRITARREN 
OSASUNA HOBETZEKO ETA ABERASTASUNA SORTZEN LAGUNTZEKO

1.1. HELBURUA

Ikerketa eta berrikuntzaren ebaluazio-prozesuak (ex ante eta ex post) garatzea, ikerketa/
berrikuntza mota bakoitzari eta ikuspegi traslazionalari egokituta, eta osasun-sistemaren 
premietara bideratuta.

1.1.1 EKINTZA. Sortzen ari diren ikerketa-lehentasunak eta berrikuntza-proiektuak 
zehaztu eta aukeratzeko prozedura(k) gehitzea.

1.1.2 EKINTZA. Ikerketa- eta berrikuntza-proiektuen ebaluazioa sistematizatzea: 

- Ex ante, I+G+Bko proiektuen barneko deialdi eta proposamenetan. 

- Ex post, lortutako emaitzen eta inpaktuen gainean, eta/edo proiektua jarraitzeko 
aukeraren gainean (eskalatzea, ondorengo proiektu bat egitea...).

1.2. HELBURUA

Prospektibari laguntzea eta osasun-teknologien eta -prozeduren ebaluazioa osasun-
sistemaren premietara egokitzea, eta horien erabilpena hobetzea, erabakiak hartzeko eta 
betearazteko.

1.2.1 EKINTZA. I+G+Bko continuumarekin lotutako teknologia-zaintzarako sistema bat 
zehaztu eta ezartzea.

1.2.2 EKINTZA. Prospektiba-gaitasunak (esploratzea, identifikatzea, testuinguruan 
kokatzea/egokitzea) garatzea osasun-sistemaren eraldaketa zein etorkizuneko zerbitzuen 
diseinua elikatzeko.

1.2.3 EKINTZA. OSTEBA osasun-teknologien ebaluazioko zerbitzurako ekintza-plana 
diseinatzea, I+G+Bren continuumeko eginkizuna eta enpresa-sektorearekiko interakzioa 
indartzeko (ikus 1.4 helburua).
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1.2.4 EKINTZA. Gidak ezartzen eta/edo eguneratzen laguntzea (jardunbide klinikoari 
buruzkoak, zer ez den egin behar jakiteko gomendioak, eta abar.), baita ebidentzian 
oinarritutako zerbitzuak hornitzen ere.

1.3. HELBURUA

Osasun-sistemaren I+G+Bko jardueraren emaitzen balioespena erraztea, eta horien 
ezarpena eta/edo transferentzia bultzatzea.

1.3.1 EKINTZA. Baliosasun programa hedatzea honako hau lortzeko: 

- Berrikuntzaren kudeaketa sistemikoa osasun-sisteman ezartzea. 

- I+G+Bko garapen goiztiarrak berariazko funts batekin laguntzea. 

- Kostuaren arabera eraginkorrak izan diren edo balioa sortu duten berrikuntza-proiektuen 
hedapena edo eskalatzea erraztea (korporatiboki ezartzea osasun-sisteman). 

- Hirugarrenekin osasun-sisteman sortutako (edo batera sortutako) I+G+Bko emaitzak 
esploratzea; baliabide zein gaitasun handiagoak bideratzea emaitzak transferitzeko 
(TTO) eta esplotatzeko jardueretara, eta «brokerage» ekitaldietan (sustatzaileek 
eta inbertsiogileek parte hartuta) era proaktibo batez jokatzea izan litezkeen 
berrikuntzak saltzeko.

1.4. HELBURUA

Zientzia-teknologiako enpresa eta eragileekin lankidetza areagotzea, osasun-sistema 
erreferentziako bazkide bihur dadin.

1.4.1 EKINTZA. Innosasun Programa garatzea lotura duten enpresek eta erakundeek 
agertutako premiei erantzuteko.

1.4.2 EKINTZA. Industriarekiko interakzioa areagotzea, hauen bitartez:

- Esparru-akordioak edo aliantza estrategikoak eginez (Bioklusterrekin53, banako 
enpresekin, enpresei laguntzeko erakundeekin, eta abar).

- Elkar ezagutzeko jardunaldiak egitea, lankidetza-aukerak zehaztuz, eta jarduketak edo 
ekimenak elkarrekin diseinatuz.

1.5. HELBURUA

Berrikuntzen garapena bultzatzea, osasun-sistema horien bultzatzailea izanik.

1.5.1 EKINTZA. Osasun-sistemaren premien edo erronken inguruan Erosketa Publiko 
Berritzailerako tresna ezartzea.

1.5.2 EKINTZA. Berrikuntzak sartzeko, lehen erreferentzia hornitzeko zein egoera 
errealean ebidentzia sortzeko mekanismoak laguntzea.

53 Basque Health Clusterri izena aldatzea.
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1.6. HELBURUA

Ikerketa eta berrikuntzarekin lotutako apustu komunak zehaztea, RIS3 Estrategiaren 
esparruan.

1.6.1 EKINTZA. EAEko Espezializazio Adimentsuaren RIS3 Estrategiaren deskubrimendu 
ekintzaileko prozesuaren buru izatea biozientziak-osasuna binomioan, eta dagokion 
pilotatze-taldea koordinatzea:

- Euskal ekosistemako beste eragile batzuek ikerketa eta berrikuntzako agendetan 
parte har dezaten bultzatuz (ikus 2.1 helburua), 

- Beste erakunde batzuen gaitasunak biozientziak-osasunaren esparruko bazkide eta 
finantzatzaile gisa gehituz.

1.6.2 EKINTZA. Baterako jarduketak zehaztu, diseinatu eta garatzea biozientziak-
osasunaren esparrua handitu dadin, eta erakundearteko zein publikoaren eta pribatuaren 
arteko lankidetzako life science berrikuntza-ekosistema (klusterizazioa) sendotzea.

1.6.3 EKINTZA. Aldebiko ekimen espezifikoak ezartzea, hala nola talentua erakartzea eta 
emaitza bibliometrikoak zabaltzea Ikerbasquerekin.

2. ARDATZA: INTEGRAZIOA

2. HELBURUA: IKERKETAKO ETA BERRIKUNTZAKO JARDUERA LAGUNTZA- 
ETA IRAKASKUNTZA-LANAREKIN INTEGRATZEKO AURRERA EGITEA.

2.1. HELBURUA

Sistemaren premia eta gaitasun nagusien inguruan ikerketa- eta berrikuntza-agendak 
garatzea.

2.1.1 EKINTZA. Datozen urteetarako ikerketa- eta berrikuntza-agendak aukeratzea 
gai eta patologia interesgarriei buruz (diabetesa, onkologia, kardiobaskularra, etab.), 
eta sistemaren zeharkako premiei buruz (medikuntza pertsonalizatua, datu handiak, 
e-osasuna, zahartzea, osasun-zerbitzuak, inplementazioa, etab.).

2.1.2 EKINTZA. Ikerketa- eta berrikuntza-programak zehaztea hautatutako agenden 
inguruko azterketa integrala eginez.

2.2. HELBURUA

Ikerketaren eta berrikuntzaren plangintza-, kudeaketa- eta gobernantza-eredua hobetzea 
ikuspegi sistemiko eta integratu baten bidez.
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2.2.1 EKINTZA. Dauden egituren (I+G+B eta kudeaketa) egitura-, erantzukizun- eta 
eginkizun-mapa berria komunikatzea.

2.2.2 EKINTZA. ESIen gobernantza-organoetan ikerketa- eta berrikuntza-erantzukizunak 
esleitzea, eta koordinatzaileen edo berrikuntza-erreferenteen figura bultzatzea.

2.2.3 EKINTZA. Ahaleginak lehenetsi eta koordinatzeko batzordeak sortzea, tartean 
dauden erakunde ezberdinetako partaideekin.

2.2.4 EKINTZA. Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa (BIOEF) 
eguneratzea, eta haren baliabideak etapa berri honetarako egokitzea.

2.2.5 EKINTZA. I+G+Bren egituren eta haien kudeaketaren epe ertaineko eboluziorako 
ibilbide-orri partekatua zehaztea.

2.2.6 EKINTZA. Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren funtzionamendua aldatzea, 
haren emaitzak zein erabiltzen duten pertsona eta erakundeen pertzepzioa hobetzeko.

2.3. HELBURUA

Informazio-sistemen aprobetxamendua eta iturri ezberdinetako datuen erabilera hobetzea.

2.3.1 EKINTZA. Ikerketarako eta osasun-erabakiak hartzeko, askotariko iturrien 
datuetarako sarbidean eta interakzioan aurrera egitea (datu-baseak, informazio klinikoa, 
biobankua, erregistroak, datu omikoak...).

2.3.2 EKINTZA. Populazioaren osasun arloko emaitzen datu-baseak garatzea (onkologia, 
patologia kardiobaskularrak, haurren osasuna, osasun publikoa eta bestelako eremu 
interesgarriak).

2.3.3 EKINTZA. Informazio-sistemak erabiltzea I+G+Brekin lotutako prozesuak 
harmonizatzeko eta sinplifikatzeko.

2.3.4 EKINTZA. I+G+B osoki kudeatzeko osasun-sistema osorako dagoen tresnaren 
eragiketa hobetzea (BIOEFek kudeatzen du):

- Berrikuntza kudeatzeko modulu berria sartzea.

- Osasunaren arloko profesionalek eta ikertzaileek horretara sartu eta modu homogeneoan 
erabiltzeko erraztasuna ematea, baita sistematik informazioa ateratzeko ere gizarteak 
oro har ezagut dezan.

2.4. HELBURUA

Arau- eta lege-esparrua egokitzea I+G+Ba sisteman txertatzeko.

2.4.1 EKINTZA. Jabetza intelektualaren arau-esparrua garatzea eta emaitzak ustiatzea.

2.4.2 EKINTZA. Pertsonei buruzko araudien garapenean aurrera egitea.
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2.4.3 EKINTZA. Hirugarrenekiko harremanetarako garrantzitsuak diren araudiak egokitu 
edo garatzea

2.5. HELBURUA

Sistema ireki, konektatu eta nazioartekotu baterantz aurrera egitea.

2.5.1 EKINTZA. Lankidetza-akordioak garatzea osasunaren arloko bestelako ikerketa- eta 
berrikuntza-sistemekin.

2.5.2 EKINTZA. Eurosasun programa ezartzea, eta Europako proiektuen esparruan 
berariazko lan-plana zehaztea osasun-sistemaren Europako presentzia eta emaitzak 
handitzeko.

2.5.3 EKINTZA. Osasun-profesionalek eta ikertzaileek Estatu eta nazioarteko ikerketa- 
eta berrikuntza-sareetan parte har dezaten erraztea.

3. ARDATZA: PERTSONAK

3. HELBURUA: OSASUN-SISTEMAKO PROFESIONALEK IKERKUNTZAREN ETA 
BERRIKUNTZAREN ALORREKO JARDUERAK EGIN DAITEZEN SUSTATZEA ETA 
PAZIENTEEN ETA HERRITARREN INPLIKAZIOA AREAGOTZEA.

3.1. HELBURUA

II+G+Bko jardueren errekonozimendua areagotzea eta lanbide-ibilbideen garapena 
erraztea.

3.1.1 EKINTZA. Ikerketa eta berrikuntzako merezimenduen eskakizuna areagotzea –
askotariko ekarpenak kontuan hartuta (ikertzaileek, laguntzaileek, berritzaileek eta 
abarrek egindakoak)–, eta merezimendu horiek aintzat hartzea pertsonen lan-sarbide eta 
-aurrerapenean.

3.1.2 EKINTZA. Kudeatzeko prozesu edo mekanismoetan zientzia-ekoizpeneko adierazleak 
eta bestelakoak (I+G+B) gehitzea, eta I+G+Ba erakundeen «ekoizpen-ildotzat» hartzea.

3.1.3 EKINTZA. I+G+Bko jardueretan aritzeko erraztasuna ematea, eta esparru orokor 
koherenteak garatzea jarduera horiek egitea errazteko eta horrelako jardueren jarraipena 
egiteko.

3.1.4 EKINTZA. Prospektiba eta plangintza sartzea egituraren, profilen eta abarren 
premiak osasun-sistemako ikerketa- eta berrikuntza-jardueretara egokitzeko.

3.1.5 EKINTZA. Ikerketa eta berrikuntzako proiektu eta lanbide-ibilbide onenak aitortzeko 
planak ezartzea, baita arlo horretan gehien nabarmentzen diren zentroei dagokienez ere.
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3.2. HELBURUA

Osasun-sisteman sartzen diren pertsonen ikerketaren eta berrikuntzaren arloko gaikuntza 
areagotzea, baita etengabeko prestakuntza ere.

3.2.1 EKINTZA. Osasun-sistema osoan egindako ikerketaren eta berrikuntzaren arloko 
prestakuntza-jarduerak koordinatzea eta EAEko beste eragile batzuen (BERCak, ikerketa-
zentro korporatiboak, unibertsitateak...) prestakuntza-baliabideak aprobetxatzea (batzea).

3.2.2 EKINTZA. Osasun-prestakuntza espezializatuaren aldian zehar ikerketa- eta 
berrikuntza-jarduerak, ikertzeko prestakuntza espezializatuaren osteko kontratuak (BAME, 
BAFE...) bultzatzea, baita ikertzaile juniorren jarraipena eta tutoretza ere.

3.2.3 EKINTZA. Ikerketa-egonaldien programa bat egitea, sistemaren premiak lehenetsita, 
eta bestelako osasun-zentro edo -sistemekin akordioak egitea (Estatuan eta nazioartean).

3.2.4 EKINTZA. EHUko (ingeniaritza, etab.) eta beste unibertsitate eta erakunde 
batzuetako eskola eta fakultateekin trukeak sustatzea, diziplina ezberdinen arteko 
ezagutza eta hurbilketa laguntzearren.

3.2.5 EKINTZA. Ikerketaren eta lotutako prestakuntzaren arloko lankidetza handitzea 
Euskal Herriko Unibertsitatearekin.

3.3. HELBURUA

Ikerketa- eta berrikuntza-komunitateak jasotzen duen laguntza hobetzea, bai 
metodologiaren/teknikaren aldetik, bai administrazioaren aldetik.

3.3.1 EKINTZA. Osasun-sistemako I+G+B lagundu eta kudeatzeko langileen oinarrizko 
diru-kopurua zehaztu eta planifikatzea denboran.

3.3.2 EKINTZA. BIOEFeko langileak esleitzea ikerketa-zentro edo -talde zehatzetan, 
laguntza pertsonalizatuagoa eman dezaten eta zerbitzu ona bermatzeko, betiere kudeaketa-
tresnen hobekuntzek lagunduta (ikus 2.3 helburua).

3.3.3 EKINTZA. Eragile erabiltzaileei laguntzeko egiturek zer zerbitzu ematen dituzten 
argi zabaltzea, baita zer solaskiderengana jo dezaketen ere (hainbat bide erabiliz: web-
orria, informazio-saioak...).

3.3.4 EKINTZA. Egiturek emandako laguntza-lana ebaluatzea, eta itogune nagusietan 
adierazleak eta hobetzeko helburuak ezartzea.

3.4. HELBURUA

Herritarrek eta pazienteek I+G+Bko prozesuaren faseetan partaide eta orientatzaile gisa 
duten inplikazioan aurrera egitea.

3.4.1 EKINTZA. Herritarren, pazienteen (eta ordezkatzen dituzten elkarteen) eta 
ikertzaileen arteko topaketa sustatzea.
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3.4.2 EKINTZA. Herritarrek I+G+Bri lotutako alderdi ezberdinetan parte-hartze aktiboa 
izan dezaten bultzatzea: Mikromezenasgoa sustatzea, finantzaketa-kanpainak zabaltzea, 
eta abar. 

- Biobankuaren jarduerak zabaltzea eta lagin-emaile bihurtzeko aukera. 

- Saiakuntza klinikoetako parte-hartzea areagotzea. 

- Konpromisoa hartzea antolaketa-eredu berriekin eta abarrekin.

4. ARDATZA: BALIABIDEAK

HELBURUA: OSASUNAREN ALORREAN, IKERKETAREN ETA BERRIKUNTZAREN 
FINANTZIAZIOA HOBETZEA, BAI BARNEKO ETA BAI KANPOKO BALIABIDEEN 
BITARTEZ.

4.1 HELBURUA

Ikerketa eta laguntza espezializatuko taldeen oinarrizko finantzaketa egonkorra ematea.

4.1.1 EKINTZA. Oinarrizko finantzaketa egonkorraren eskema zehaztea (tresnaren 
ezaugarriak eta diru-kopurua), osasun-sistemaren finantzaketatik kanpoko finantzaketa 
gehigarriaren bidez (laguntzatik kendu gabeko baliabideekin).

4.1.2 EKINTZA. Osasunaren arloko ikerketa eta berrikuntza laguntzeko unitateen eta 
egituren oinarrizko finantzaketa egonkorra pixkanaka ezartzea, lehiatzeko moduko 
dimentsioa lortzen duen arte (I+G+Bko euskal ekosistemaren bestelako eragileen antzera).

4.2. HELBURUA

I+G+Bra bideratutako barne-baliabideen helburuzko izaera sustatzea.

4.2.1 EKINTZA. Osasun-erakundeetan I+G+Bko jardueraren kontabilitate analitikoa 
ezartzea, hasieran proiektu pilotu modura.

4.2.2 EKINTZA. I+G+Bren eskakizuna Programa Kontratura edo kudeaketa-eskema 
garrantzitsuetara gehitzeko mekanismoak diseinatzea, horrelako jarduerak aitortu, egokitu 
eta ebaluatu ahal izateko.

4.3. HELBURUA

Osasun Sailak ikerketa- eta berrikuntza-proiektuetarako egindako zuzeneko finantzaketa 
berrikustea, eta sistemaren premietarantz berbideratzea.

4.3.1 EKINTZA. Osasun Sailaren deialdia hobetzea, diru-kopurua apurka-apurka handituta 
(laguntza-baliabideetatik kendu gabe), eta sistemarentzat interesgarriak diren premia eta 
arloetara berbideratzea: zeharkakoak, lankidetzan, ikertzaile gazteei eta talde sortuberriei 
laguntzea... eta prozedurak eta izapideak sinplifikatzea.



4.3.2 EKINTZA. Funts bat garatzea osasun-sistemak sortutako garapen eta berrikuntzako 
proiektu goiztiarren premia zehatzak finantzatzeko; continuum traslazionala egin 
beharreko eta/edo hirugarrenek (enpresa) garatu beharreko proiektuak izango dira horiek, 
eta Baliosasun Programaren barruan lagunduko dira (ikus 1.3 helburua).

4.4. HELBURUA

I+G+Bko jardueretarako finantzaketa pribatuaren bolumena handitzea.

4.4.1 EKINTZA. Saiakuntza klinikoen plangintza eta kudeaketa berrantolatzea saiakuntza 
klinikoak erakartzeko orduan arrakasta-ehunekoa handitzearren, pixkanaka populazioaren 
eta/edo BPGdren araberako ehunekora hurbil dadin.

4.4.2 EKINTZA. Saiakuntza klinikoak egitea erraztu eta ugaritzen duten plataformak 
edo azpiegiturak aztertzea eta, hala badagokio, ezartzea, baita saiakuntza klinikoetarako 
errekrutamendua bereziki laguntzen duten irtenbideak ere.

4.4.3 EKINTZA. Finantzaketa pribatua lortzeko mezenasgo-plan bat zehaztu eta ezartzea 
(helburuak, jarduteko irizpideak, arduradunak, lehentasunak eta ekintza proaktiboak).



2. ERANSKINA: 
METODOLOGIA

Osasun arloko ikerketa- eta berrikuntza-estrategiaren tarteko berrikuspen-txosten hau 2016-
2018 aldirako da. Azken datuak eta ebidentziak 2018ko maiatzean eta ekainean bildu dira.

Ondoren zehaztuko ditugu txostena eraikitzeko erabili diren alderdi metodologikoak: 

• Informazio-iturriak, erakundeak eta erreferentziazko pertsonak identifikatu dira informazioa, 
ebidentziak eta datuak lortzeko. 

• Elkarrizketak egin dira Estrategia planifikatu, kudeatu eta egikaritzeko tartean sartuta 
egon diren eragile nagusiekin. 

• Datu-iturri nagusiak I+G+B osoki kudeatzeko tresna (Fundanet) eta Osasun Ikerketa 
Institutuak izan dira.

• OIBE 2020 balioesteko sistema bat eraiki da ardatzen, helburuen eta ekintzen 
aurrerapen-maila modu objektiboan hartuta definitzeko.

• Jarraipen-batzorde bat eratu da tarteko berrikuspena egitea errazteko.

BALIOESPEN-SISTEMA DISEINATZEA

Balioespen-sistemaren helburua 2020. urterako Osasun arloko Ikerketa eta Berrikuntza 
Estrategiak bere maila desberdinetan (jarduketa-ardatzak, helburu partzialak eta ekintzak) 
izandako aurrerapena modu objektiboan azaltzea da. 

Balioespen-sistema eraikitzeko erabili den metodologia behetik gora egituratzen da, hau 
da, tartean sartutako erakundeek ekintza bakoitzean egindako aurrerapena hartzen da 
abiapuntutzat eta ekintza-mailan, helburu espezifikoan eta jarduketa-ardatzean lortutako 
balioespena gehitzen da. Ekintza bakoitzean tartean sartuta dauden erakundeen aurrerapena 
1etik 5era balioesten da. Balioespen hori ezartzeko, kontuan hartu behar da bi ekintza mota 
daudela:

• Etengabeko ekintzak. Estrategia egikaritzen den aldi osoan modu sistematikoan eta 
etengabe garatzen diren edo garatu beharko liratekeen ekintzak dira. Kasu honetan, 
ekintzaren aurrerapenaren balioespena ezartzeko, 2 irizpide hartu dira kontuan:

- Prozedura. Irizpide horrekin kontuan hartzen da erakunde bakoitzaren jarduera 
modu ordenatuan garatzen dela, aurreikusitako emaitzak lortzea ahalbidetuko duen 
jarduketa-logika bati jarraikiz. Irizpide hori hiru etapatan sailkatu da:

- Hasitako jarduera, baina zehaztutako prozedurarik ez duena.

- Hasitako jarduera eta zehaztutako prozedurak dituena.

- Hasitakojarduera eta zehaztutako nahiz ezarritako prozedurak dituena.
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- Erregulartasuna. Jarduerak aldizka egiten dira eta ahalbidetzen da emaitzak modu 
sistematikoan lortzea. Irizpide hori hiru etapatan sailkatu da:

- Unean uneko jarduera.

- Jarduera planifikatua, baina modu erregularrean egikaritzen ez dena.

- Modu erregularrean egikaritutako eta planifikatutako jarduera.

• Ekintza espezifikoak. Jarduera behin bakarrik errepikatzen duten eta araudi, plan, 
ibilbide-orri, programa, egitura funtzional bat eta abar eginez amaitzen diren ekintzak 
dira. Kasu horretan, ekintzan egindako aurrerapenaren balioespena honela ezartzen da:

1. Hasitako ekintza, baina gaur egun geldirik dagoena berezko edo besteren 
arrazoiengatik.

2. Garatzen ari den ekintza.

3. Berezko egiaztapenak edo ikuskapenak egiteko fasean dagoen ekintza (ekintzaren 
arduraduna).

4. Baliozkotzeko/berresteko fasean dagoen ekintza.

5. Baliozkotutako/amaitutako ekintza.

Grafikoki, erakunde bakoitzaren balioespena ondorengo matrizean irudikatuko dugu.
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Bi kasuetan, 0 balioespena dago hasi gabe dauden ekintzetarako.

Ekintza baten aurrerapen-egoera balioesteko, ekintza egikaritzeko tartean sartuta dagoen 
erakunde bakoitzaren informazioa gehitu da. Ildo horretan, tartean sartutako erakunde 
guztien jarduera ez da neurri berean hartu aintzat, baizik eta haztapen batzuk ezarri dira, eta 
haztapen horien bitartez, erakundeek ekintzaren garapenean izan duten partaidetza islatu 
nahi da.

Haztapena honela ezarri da:

1. Lehenik eta behin, 4 bloke ezarri dira erakundearen tipologiaren arabera:

 - Osasun Saila.

 - Osakidetza.

 - BIOEF.

 - Osasun Ikerketa Institutuak eta/edo Kronikgune.

Bloke bakoitzaren haztapena ekintzan parte hartu duten blokeen kopuruarekiko proportzionalki 
hartu da aintzat (1/ekintzan parte hartu duten blokeen kop.). Beraz, 4 blokek parte hartu 
badute, 1/4ko haztapena hartu da aintzat, 3 blokek hartu badute parte, 1/3 eta horrela 
besteekin ere.

Osasun Ikerketa Institutuen eta/edo Kronikguneren blokearen kasuan, haztapen gehigarria 
ezarri da, ekintzan tartean sartuta dagoen erakunde bakoitzaren antzinatasunera egokituta 
(erakundearen egiaztapen-datatik aurrera). Horrek esan nahi du Institutu batzuentzat (edo 
Kronikgunerentzat) balioespena hasieran ezarritakoa (1/4, 1/3, eta abar) baino handiagoa edo 
txikiagoa izan daitekeela.

Honako hauek dira erakundeentzat aintzat hartutako antzinatasunak:

ERAKUNDEA ANTZINATASUNA
Bioaraba

Biocruces Bizkaia
Biodonostia
Kronikgune

1 urte
4 urte
7 urte
5 urte

Doikuntza hori formula hau erabiliz egin da:

Bloke guztien kopurua - Parte-hartzaileen aurreko blokeak

Bloke guztien kopurua

Antzinatasuna

Antzinatasunak
x
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2. Para determinar la valoración de una acción se multiplica la valoración del avance de 
cada organismo en la acción por su peso.

La valoración de un objetivo específico es el valor promedio (media) de las valoraciones 
alcanzadas por las acciones que lo conforman. La valoración cuantitativa de los ejes se 
acompaña de un diagrama radial, que representa la valoración de cada uno de los objetivos 
parciales que lo constituyen. 

Para determi 2. Ekintza baten balioespena zehazteko, erakunde bakoitzak ekintzan izan duen 
aurrerapenaren balioespena ekintzaren garrantziarekin biderkatu da.

Helburu espezifiko baten balioespena helburua osatzen duten ekintzek lortutako balioespenen 
batez besteko balioa da. Ardatzen balioespen kuantitatiboarekin batera diagrama erradial bat 
egin da. Diagrama hori helburua osatzen duen helburu partzial bakoitzaren balioespena da. 

Ekintzen aurrerapen-maila zehazteko, honako kategorizazio hau ezarri da: 

• Hasi gabeak. Inolako jarduerarik garatu ez duten, edo ekintzak hasi badira ere, eten 
egin diren edo aurrera egin ez duten ekintzak dira.

• Hasiak. Abian jarri diren eta ezarpenaren lehenengo faseetan dauden ekintzak dira (fase 
horretan ekintza egikaritzeko prozesuak definitu daitezke edo jarduerak unean-unean 
gara daitezke), baina prozedurarik, plangintzarik eta erregulartasunik ez dutenak. 

• Aurreratuak. Jarduerak erregulartasunez egiten dituzten ekintzak dira, baina plangintza 
bati eta/edo zehaztutako prozedurei erantzuten ez dietenak. Modu sistematikoan garatu 
ahal izateko erakundeak bere gain hartzetik hurbil daude. 

• Ezarriak. Jarduerek zehaztutako eta ezarritako prozedurei eta/edo plangintzari erantzuten 
dieten eta tartean sartutako erakundeen artean erregulartasunez egikaritzen diren 
ekintzak dira. 

Kategoria bakoitzerako, balioespen-tarte bat ezarri da aurrerapen-maila kuantifikatu 
ahal izateko:

Tartea handiagoa da hasitako ekintzen kategoriarako, hasitako jarduera  bat heltzeko eta 
finkatzeko denbora edo baliabide gehiago behar direlako, hasieran edo erdibidean gelditzeko 
arriskua minimizatuz, eta, beraz, jarduerak ezartzeko egin duen aurrerapena eragotziz edo 
motelduz.

EZARRIA
(3,51 eta 5,00 arteko balioak)

AURRERATUA
(2,01 eta 3,50 arteko balioak)

HASIA
(0,26 eta 2,00 arteko balioak)

HASI GABEA
(0 eta 0,25 arteko balioak)
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3. ERANSKINA: 
EUROPAKO JARDUNEKO PROIEKTUAK 2018AN

2018an, urte osoan edo urtearen zati batean, jardunean egon diren proiektuen zerrenda.

1. Diagnostic imaging strategies for coronary angiography in patients with stable angina: 
comparative effectiveness research of existing technologies (discharge) - a pragmatic 
randomised controlled trial.

2. Basque country - reference site of the European innovation partnership on active and 
healthy ageing (EIP-AHA) and action plans.

3. Neurobiology and treatment of adolescent female conduct disorder: the central role of 
emotion processing.

4. The cd300 family of receptors in HIV infection.

5. Joint action: efficient response to highly dangerous and emerging pathogens at EU level.

6. Dobutamine for neonatal circulatory failure defined by novel biomarkers.

7. I-move+ integrated monitoring of vaccines effects in Europe: a platform to measure 
and compare effectiveness and impact of influenza and pneumococcal vaccines and 
vaccination strategies in the elderly.

8. Scaling integrated care in context.

9. A federated collaborative care cure cloud architecture for addressing the needs of multi-
morbidity and managing poly-pharmacy.

10. Advancing care coordination and telehealth deployment at scale.

11. Decision support and self-management system for stroke survivors.

12. Systems pharmacology approach to difficult-to-treat paediatric asthma.

13. Network for technology, innovation and translation in ageing.

14. Mobile assistance for groups & individuals within the community - stroke rehabilitation.

15. European registry data collection on cholangiocarcinoma.

16. Advanced tools and research strategies for parasite control in European farmed fish

17. Tribbles research and innovation network.

18. Pirinioen bi aldeetako ikerkuntza biomedikoko Mugaz Haraindiko Sarea I+G biomedikoko 
emaitzen transferentzia eraginkorra errazteko eta Pirinioetako espazioan haiek balioztatzeko.

19. Astonish- advancing smart optical imaging and sensing for health.

20. Health technology assessment cooperation.

21. Meaningful integration of data, analytics and services.

22. European security in health data exchange.
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23. Antimicrobial flexible polymers for its use in hospital environments.

24. EUROLINKCAT: establishing a linked European cohort of children with congenital 
anomalies.

25. Multimodal highly-sensitive photonics endoscope for improved invivo colon cancer 
diagnosis and clinical decision support.

26. Innovation in health and care for all.

27. Managing frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced ageing.

28. Chrodis-plus: implementing good practices for chronic diseases.

29. Transfusion and transplantation: protection and selection of donors.

30. VCare - virtual coaching activities for rehabilitation in elderly.

31. Molecular effects of nut-based foodproducts on cell membranes evaluated by red 
blood cell lipidome remodelling in obese children.

32. Role of posttranslational modifications in the pathogenesis of polycystic liver diseases 
and their possible regulatory value.

33. Empathic, expressive, advanced virtual coach to improve independent healthy-life-
years of the elderly.

34. Liver investigation: testing marker utility in steatohepatitis.

35. Universal preventive resilience intervention globally implemented in schools to improve 
and promote mental health for teenagers.

36. Premialdi, larrialdi, erreskate eta natur hondamendi-egoeretan, helikopteroen erabilera 
sustatuz, koordinatuta jarduteko mugaz gaindiko lankidetza- sarea.

37. Espainia-Frantzia mugez gaindiko eskualdean abere bizien autokontrolerako soluzio 
aitzindaria garatzea, janari-katean antibiotiko-hondarrak ahalik gehien murrizteko.

38. ONCONAEN.

39. Berrikuntza sustatzea haurren hipoakusiaren detekzio goiztiarrean SUDOE eremuan: 
medikuntza pertsonalizatua diagnostikorako tresna genomikoen bidez.

40. Effect of an intensive lifestyle intervention on the atrial fibrillation substrate.

41. Joint action of health inequalities.
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4. ERANSKINA: 
GLOSARIOA

ACT@SCALE: Arreta Integratuaren eta Telemonitorizazioaren alorrean jardunbide egokiak 
ezarri, garatu eta finkatzea ardatz dituen proiektua.

OEE: Osasunerako ekintza estrategikoa. 

EPEA: Ebaluaziorako eta Prospektibarako Espainiako Agentzia

BERC: Basque Excellence Research Centre

BIC: Enpresen Inkubaziorako Zentroak

BIOSTATNET: Espainiako Bioestatistika Sarea

CCEC: Zainketen Bikaintasunarekin Konprometitutako Zentroak 

EIKBE: Euskadiko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa

CHAFEA: Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

CIBER: Sareko Ikerkuntza Biomedikorako Zentroak

CIC: Lankidetzako Ikerketarako Zentroa

EPB: Erosketa Publiko Berritzailea edo Berrikuntzako Erosketa Publikoa

CRO: Contract Research Organisation 

CVA: Curriculum Vitae Arautua 

OLZ: Osasun Laguntzako Zuzendaritza

DIH: Digital Innovation Hubs 

PAESZ: Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

OPAZ: Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

OGT: Osasun arloko garapen teknologikoa

EATRIS: European Infrastructures for Translational Medicine

ECRIN: European Clinical Research Infrastructure 

EEC: Ezkerraldea Enkarterri Cruces

EMA: European Medicines Agency 

GGAA: Gaixotasun Arraroak

OIBE 2020: Osasun-arloko ikerketa eta berrikuntzarako estrategia 2020

EIP- AHA: European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing: bazkideen biltzarra 

ERC: European Research Council 

ERN: European Reference Network

OIF: Osasunaren Ikerketa Funtsa
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EGF: Europako Gizarte Funtsa

FDA: Food and Drug Administration

IBT: Interes Bereziko Taldeak 

EJ: Eusko Jaurlaritza

H2020: Horizon 2020, Horizonte 2020

HR: Human Resources 

ICHOM: International Consortium for Health Outcomes Measurement

OII: Osasun Ikerketa Institutua

CIIIOI: Carlos III.a Osasun Institutua 

IMI 2: Innovative Medicines Initiative 2

ITEMAS: Teknologia Mediko eta Sanitarioen Berrikuntza Plataforma

ITHACA: Innovation in Health and Care for All

JCR: Journal Citation Reports

MAPAC: Asistentzia-jarduna eta jardun klinikoa hobeto egokitzea

MdE: Elkar ulertzeko memoranduma

MIDAS : Meaningful Integration of Data Analytics and Services

MINECO: Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa

OBI: Osakidetza Business Intelligence 

OFTARED: Begiko Gaixotasunen Sarea

EPE: Enplegu Publikorako Eskaintza

ESI: Erakunde Sanitario Integratua

OSTEBA: Osasun Teknologiak Ebaluatzeko Zerbitzua. 

OTRI: Ikerketen Emaitzen Transferentziarako Bulegoa 

OTRI: Ikerketen Emaitzen Transferentziarako Bulegoa

BEP: Berrikuntzako Ekintza Plana: 

ZTBP: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana

EP: Esparru Programa

LPN: LANERAKO PROZEDURA NORMALIZATUA

ODBS: Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sarea

RECLIP: Saiakuntza Kliniko Pediatrikoetako Espainiako Sarea

RedAPPI: Prestazio Medikoen Sare Nazionala

REDISSEC: Gaixotasun Kronikoetan Osasun Zerbitzuen inguruko Ikerketa Sarea
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REDIVI: Etorkinak eta Bidaiariak Artatzeko Ospitaleetako Unitateen Sarea

REIPI: Patologia Infekziosoen Ikerkuntzarako Espainiako Sarea

RER: Gaixotasun Arraroen Erregistroa

RETICS: Osasunaren arloko Ikerketa Kooperatiboaren Gaikako Sareak 

SamiD Sarea: Ama-haurren Osasunerako eta Garapenerako Sarea

RIS3: Espezializazio Adimentsuaren Estrategia (ingelesezko siglengatik)

BAE: Barne Araubidearen Erregelamendua 

RTICC: Minbiziari buruzko Ikerketa Kooperatiboko Sare Tematikoa

ZTBES : Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea.

SCReN : Spanish Clinical Research Network

SIAC: Integrazio Asistentzial eta Kronikotasun Zerbitzua 

EOS: Espainiako Osasun Sistema

ZZak: Zerbitzu Zentralak

EOSP: Euskal Osasun Sistema Publikoa

IKT: Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak

TITTAN: Network for Technology, Innovation and Translation in Ageing

TRL: Technology Readiness Level

TTO: Technology Transfer Office

TRTM: Tratamendua

BUA: Berrikuntzari Laguntzeko Unitateak 

SKU: Saiakuntza Klinikoen Unitatea 

UPRIGHTR: Programa bat elkarrekin diseinatzea ikastetxeetan erresilientzia eta ongizate 
mentala sustatzeko eta buruko gaixotasunak prebenitzeko

UPV-EHU: Euskal Herriko Unibertsitatea

ZT: Zaintza Teknologikoa 

ZT/LA: Zaintza Teknologikoa eta Lehiakortasuneko adimena




