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Gobernantza 

Soziosanitarioaren eredua



Gobernantza Soziosanitarioaren 

eredua

- Gobernantzaren kontzeptua eremu soziosanitarioan

- Gobernantza soziosanitarioaren erakunde arteko ikuspegia

- Eremu soziosanitariorako gobernantza-ereduaren proiektua 

- Gobernantza soziosanitarioaren ereduaren ezaugarriak 

- Gobernantza Soziosanitarioko Ereduaren antolaketa- eta 

funtzio-egitura

- Hurrengo urratsak: Gobernantza Soziosanitarioko Dekretua



▪ Gobernatzeko/kudeatzeko modu berria, zeinak 
harremanak eta lankidetza aipatzen dituen, gizartea ere 
horren partaide bihurtuta.

▪ Eremu soziosanitarioan, kontzeptuak erakunde arteko, 
maila anitzeko eta diziplina anitzeko ikuspegia du.

▪ Harremanetan paradigma-aldaketa bat finkatzen du, eta 
politika publiko adostuak hartzea ahalbidetzen du 
hainbat eremuk, erakundek, eragilek, profesionalek eta 
abarrek parte hartuta.

GOBERNANZA KONTZEPTUA EREMU SOZIOSANITARIOAN



Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Osasun Saila eta Osakidetza

CONSEJO VASCO

DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

GOBERNANTZA SOZIOSANITARIOAREN ERAKUNDEARTEKO IKUSPEGIA



ARRETA SOZIOSANITARIOAREN LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK 2017-2020

LEHENTASUN ESTRATEGIKOA. 1.- KOORDINAZIOAREN EGITURAKETA SOZIOSANITARIOA

ESPARRU SOZIOSANITARIORAKO GOBERNANTZA-EREDUAREN PROIEKTUA

2018

▪ Bi eremuen (instituzioak, erakundeak, eragileak, etab.) arteko 
harremanak antolatzen jarraitzeko beharra antzeman genuen. 

▪ Aurretik zeuden erakunde, organo eta figuren rolak eta 
eskumenak identifikatu genituen.

▪ Egitura- eta funtzio-harremanen azterketa egin genuen.

2019

▪ Rolak eta eskumenak definitu genituen, eta egitura- eta funtzio-
harremanak antolatu.

▪ Gobernantza Soziosanitarioko Eredua aurkeztu eta onartu 
genuen.



▪ Osasun-sistemen eta gizarte-zerbitzuen arteko harreman funtzionala definitzen du.

▪ Bi elementu mota bereizten ditu: erabaki-organoak eta koordinazio-figurak.

▪ Haien erabakiak autonomoak dira, baina goragoko organoetatik datozenak

errespetatuko dituzte.

▪ Rolak eta eskumenak definitzen ditu, dagoen eskumen-autonomia aintzat hartuta.

▪ Harreman funtzionalak eta egiturazkoak 3 mailatan antolatzen ditu: maila makroa edo

plangintza eta antolamendua kudeatzeko maila; maila mesoa edo antolamendua

kudeatzeko maila; eta maila mikroa edo asistentzia kudeatzeko maila.

HELBURUAK?

1. Erakundearteko politikak harmonizatzea

2. Koordinazio funtzionala

3. Diziplina anitzeko koordinazioa

GOBERNANTZA SOZIOSANITARIOAREN EREDUAREN EZAUGARRIAK



EUSKADIKO GOBERNANTZA SOZIOSANITARIOKO EREDUAREN ANTOLAKETA 

ETA FUNTZIO EGITURA



▪ Gobernantza Soziosanitarioko Eredua dekretu gisa artikulatzea

aurreikusten dugu.

▪ Osasun Sailak eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak

(Eusko Jaurlaritza) batera izapidetu beharreko arau-dokumentu bat da.

▪ Figuren, organoen eta horien osaeraren izaera definitzen du, baita haien

funtzioak eta erlazioak ere, besteak beste.

▪ Azken batean, arreta soziosanitarioa koordinatzeko lanak garatzeko

ordena eta arau-babesa ematen ditu.

▪ Etika Komiteetako Batzorde Soziosanitarioaren arauketa jasotzen du.

▪ Euskadiko Baliabide Soziosanitarioen Katalogoa jasotzen du eranskin

gisa.

2022

HURRENGO URRATSAK: 

GOBERNANTZA SOZIOSANITARIOKO DEKRETUA



Erreferente 

soziosanitarioaren figura



- Erreferente soziosanitarioaren figura Gobernantza soziosanitarioan

- Erreferente soziosanitarioaren figuraren deskribapena eta funtzioak

- Jarduteko esparrua: Lehen Mailako Arreta Soziosanitarioa

- Erreferentearen irudia EAEn hedatzea

Erreferente 

soziosanitarioaren figura



GOBERNANZA SOCIOSANITARIA:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MODELO

KOORDINAZIO 
SOZIOSANITARIO 
AUTONOMIKOA

ARRETA 
SOZIOSANITARIORAKO 

EUSKAL KONTSEILUA

LURRALDE-KONTSEILU 
SOZIOSANITARIOA

EUSKAL-BATZORDE 
SOZIOSANITARIOA

ARRETA 
GOIZTIARREKO 
BALORAZIO-
LANTALDEA

LEHEN MAILAKO 
ARRETA 

SOZIOSANITARIOA

LURRALDEKO 
KOORDINAZIO 

SOZIOSANITARIOA

ERREFERENTE 
SOZIOSANITARIOAK

KOORDINAZIO-

FIGURAK

ORGANO 

ERABAKITZAILEAK

MAKRO

MESO

MIKRO

BATZORDE TEKNIKO 
IRAUNKORRA

LURRALDE-BATZORDE
SOZIOSANITARIOA



GOBERNANTZA SOZIOSANITARIOA: 

KOORDINAZIO-FIGURAK

- EAEko koordinatzaile soziosanitarioa (Osasun Saila)

- EAEko koordinatzaile soziosanitarioa (Osasun Saila)

- Lurralde historiko bakoitzeko osasun-koordinatzaile soziosanitarioak (Osakidetza) 

eta gizarte-zerbitzuetakoak (foru-zerbitzuak)

- EUDELek izendatutako ordezkari bat

- Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak izendatutako ordezkari bat 

- Koordinazio soziosanitario autonomikoa garatzen laguntzeko talde teknikoa

- Araba: Osasun-arloko tratamendu-koordinatzailea (Osakidetza), Gizarte Zerbitzuetako 

tratamendu-koordinatzailea (AFA)

- Bizkaia: Osasun-arloko tratamendu-koordinatzailea (Osakidetza), Gizarte Zerbitzuetako 

tratamendu-koordinatzailea (BFA)

- Gipuzkoa: Osasun-arloko tratamendu-koordinatzailea (Osakidetza), Gizarte 

Zerbitzuetako tratamendu-koordinatzailea (GFA)

- Osasun-arloko erreferente soziosanitarioak (Osakidetza)

- Gizarte-zerbitzuetako erreferente soziosanitarioak (udalekoak eta foralak)

KOORDINAZIO 
SOZIOSANITARIO 
AUTONOMIKOA

LURRALDEKO 
KOORDINAZIO 

SOZIOSANITARIOA

ERREFERENTE 
SOZIOSANITARIOAK

KOORDINAZIO-

FIGURAK

BATZORDE TEKNIKO 
IRAUNKORRA

MAKRO

MESO

MIKRO



Profesional hauek, duten esperientzia eta fidagarritasunagatik, 

funtsezko figurak dira osasun-arloaren eta gizarte-zerbitzuen 

aldibereko arreta behar duten kasuen koordinazioa bermatzeko.

Horiek izendatzeko ez dago egiturazko figura berririk sortu 

beharrik, izan ere, haiei egotzitako funtzioak, kasuen 

koordinazioaz eta/edo kudeaketaz arduratzen diren profesional 

sanitarioen eta gizarte-zerbitzuetako langileen eskumen 

propioak dira.

Profilari dagokionez, medikuntzako, erizaintzako eta gizarte-

laneko langileek bete ohi dituzte figura horren eginkizunak.

ERREFERENTE SOZIOSANITARIOAK:

DESKRIBAPENA



▪ Kasu bakoitzaren premia soziosanitarioen arreta koordinatutik 

eratorritako informazio-, prestakuntza- eta/edo administrazio-

beharrak kudeatzea.

▪ Eremu bakoitzeko eta eremuen arteko asistentzia-mailako 

informazio-fluxuak koordinatzea, beharrizan soziosanitarioei 

arreta koordinatua emateko.

▪ Solaskide erreferentea izatea, autonomia-, lurralde- edo toki-

eremuko proiektu soziosanitarioak dagokion erakundearen 

barruan hedatzeko.

▪ Eskualdeko Batzorde Soziosanitarioetan parte hartzea, eta 

gauzatutako jarduketa soziosanitario garrantzitsuenen berri 

ematea.

ERREFERENTE SOZIOSANITARIOAK:

FUNTZIOAK



Erreferente soziosanitarioen jarduteko esparrua lehen 
mailako arreta soziosanitarioaren maila mikroan 
kokatzen da nagusiki.

Arlo sanitarioko eta sozialeko langileek biztanle talde 
jakin batzuek dituzten zailtasunei erantzuteko ematen 
duten arreta da. 

Arreta-esparru edo -maila bakar batetik konpondu ezin 
diren kasuen koordinazio-eredu batean oinarritzen da. 

Arreta soziosanitarioko taldeak osatzen dituzten 
profesionalek egiten dituzten diziplina anitzeko esku-
hartzeetatik abiatuta hedatzen da. 

LEHEN MAILAKO ARRETA SOZIOSANITARIOA: 

JARDUTEKO ESPARRUA 



Lehen Mailako Arreta Soziosanitarioaren garapen handiagoa 

lortzera bideratutako ekintzen artean, erreferentziazko 

profesionalen sare egituratu baten antolaketa definitu genuen, eta 

hori, ondoren, Erreferente Soziosanitarioen Mapan gauzatu 

genuen. Mapak figura hori bi helburu hauekin hedatuko du:

- Erakunde bakoitzean funtsezko profesionalak identifikatzea 

diziplinarteko arreta behar duten kasuak koordinatzeko;

- Gobernantza-ereduan (eta eredu hori jasotzen duen arau-

dokumentuan) ezarritakoari jarraikiz erreferente 

soziosanitarioaren figura lurralde-eremuan aplikatzea.

ERREFERENTZIAZKO PROFESIONALEN SARE EGITURATUA: 

ERREFERENTE SOZIOSANITARIOEN MAPA



LURRALDE-HEDAPENA: 

HEDATZEKO IRIZPIDEAK

▪ Sistema bakoitzak Erreferente Soziosanitarioaren figura garatuko du bere erakundeetan, 

osasun-sisteman eta gizarte-zerbitzuen sisteman erreferente soziosanitarioak egon daitezen. 

▪ Gizarte-eremuan, foru- eta udal-arretaren mailaren arabera egituratutako hedapena 

proposatzen da. Oinarrizko gizarte-zerbitzuei dagokienez, Lurralde Historiko bakoitzeko 

gizarte-zerbitzuen mapetan gizarte-zerbitzuen arloetarako deskribatutako zonakatzean 

oinarrituta proiektatzen da.

▪ Tokiko/eskualdeko hedapen bat planteatzen da, honako hauekin gutxienez:

▪ Erreferentzia soziosanitario bat Erakunde Sanitario Integratu bakoitzean (ESI) 

▪ Erreferentzia soziosanitario bat Osasun Mentaleko Sare bakoitzean (OMS) 

▪ Erreferente soziosanitario bat Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eremu bakoitzean 

▪ Erreferentzia soziosanitario bat Foru Aldundi bakoitzean

▪ Hala ere, erakunde bakoitzak koordinazio-maila egoki deritzon bezala banandu ahal 

izango du bere gaitasunen arabera.



LURRALDE-HEDAPENA: 

ERREFERENTE SOZIOSANITARIOEN MAPA

Guztira: 140 erreferente 

soziosanitario EAEn

Sistema sanitarioa: 63 ESS
❖ Araba: 3 ESS

❖ Bizkaia: 44 ESS

❖ Gipuzkoa: 16 ESS

Gizarte-sistema: 77 ESS
❖ Araba: 4 ESS

❖ Bizkaia: 36 ESS

❖ Gipuzkoa: 37 ESS



ERREFERENTE SOZIOSANITARIOAK
ARABA



ERREFERENTE SOZIOSANITARIOAK
BIZKAIA



ERREFERENTE SOZIOSANITARIOAK
GIPUZKOA



EMAITZA: 

EAEKO 

ERREFERENTE 

SOZIOSANITARIOE

N GIDALIBURUA



DESPLIEGUE TERRITORIAL: 

MAPA DE REFERENTES SOCIOSANITARIOS



Koordinazio 

soziosanitarioko tresnak



- - Eskualdeko batzorde soziosanitarioak

- - Kontzeptualizazioa 2020

- - Esparru-protokolo soziosanitarioak

- - Koordinazio soziosanitarioko protokoloak

- - Berrikuspena eta azterketa 

Koordinazio soziosanitarioko 

tresnak



Eskualde Batzorde Soziosanitarioa koordinazio 

soziosanitarioko organoa da, eta bertan parte hartzen dute 

Osakidetzako erakunde sanitario integratuek (ESI) eta ESIaren

eragin-eremu geografikoko udalerriek (Eskualdea). Erakunde 

bakoitzaren arreta soziosanitarioaren antolaketaren eta 

laguntzaren kudeaketa-mailako profesionalei aholkularitza eta 

partaidetzarako aukera ematen die.

Eremu asistentzial sozialak eta sanitarioak, tokiko mailan, bat 

egiten duten foro teknikoa da, eskualdeko behar 

soziosanitarioen esparruan, eta koordinatzeko eta erabaki 

tekniko partekatuak hartzeko. 

Urtean bi aldiz bilduko da, gutxienez.

ARRETA SOZIOSANITARIOA: 

ESKUALDEKO BATZORDE SOZIOSANITARIOAK



Gobernantza Dekretuaren zirriborroak ezartzen duenez, 

Eskualdeko Batzorde Soziosanitarioaren eginkizunen 

artean daude tokiko koordinazio-protokoloak garatzea eta 

protokolo horiek lau urtean behin eguneratzen direla 

bermatzea.

Puntu horretan, garrantzitsua da aipatzea Koordinazio 

Soziosanitarioko Taldeak 2020ko Kontratu Programaren 

esparruan ezarritako kontzeptualizazioa, honako hauek 

bereizten baititu:

▪ Esparru-protokolo soziosanitarioak 

▪ Koordinazio-prozedurak

ARRETA SOZIOSANITARIOA: 

KONTZEPTUALIZAZIOA 2020



Esparru-dokumentuak dira eta honako hau dute helburu: sinatzen duten 

erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena gauzatzea eta koordinazio 

soziosanitarioaren oinarrizko alderdiak formalizatzea, eta haietan haren 

hedapena eta berrikuspena barne hartuta, besteak beste. Betekizunak:

▪ Eskatutako laguntza ematen duten erakunde sozial eta sanitarioen esku 

hartzea (arlo sozialaren aldetik, ESIko erreferentziako udalak izan daitezke, baita foru-

aldundiak ere, besteak beste), zeinek jarduketetan lotura duten.

▪ Aipatutako erakundeetan juridikoki baliozkoak diren ordezkaritza-organoen 

sinadura, hau da, osasun-arloaren aldetik, Osakidetzako zuzendariaren sinadura, eta 

gizarte-arloaren aldetik, dagozkien udalerrietako alkateen edo osoko bilkuren sinadura.

▪ Koordinazio soziosanitarioaren funtsezko alderdien laburpena.

▪ Eremu sozialeko eta sanitarioko erreferentziazko profesionalen kontaktuen 

direktorioa sartzea.

ARRETA SOZIOSANITARIOA: 

ESPARRU-PROTOKOLO SOZIOSANITARIOAK



Eremu operatibo batetik eremu sozial eta sanitarioaren arteko koordinazio-

modu espezifikoak artikulatzeko balio duten jarduerak edo esku-hartzeak 

definitzen dituzten dokumentuak dira, tokiko premia zehatzei, sortzen ari 

diren beharrei edo xede-kolektibo jakin batzuei zuzenduta daudenei 

erantzuteko. Betekizunak: 

▪ Eskatutako laguntza ematen duten erakunde eta/edo entitate sozial eta 

sanitarioen esku-hartzea (arlo sozialaren aldetik, ESIko erreferentziazko udalak izan 

daitezke, bai eta foru-aldundiak, egoitza-zentroen arduradunak edo bestelakoak ere), 

zeinek jarduketetan lotura duten.

▪ Aurretik aipatutako erakunde edo entitateetako zuzendaritza-organoen, 

gerentzien edo zerbitzuburuen sinadura.

▪ Kasuak modu koordinatuan lantzeko garatzen diren esku-hartze espezifikoak 

definitzea.

▪ Eremu sozialeko eta sanitarioko erreferentziazko profesionalen kontaktuen 

direktorioa sartzea.

ARRETA SOZIOSANITARIOA: 

KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOKO PROZEDURAK



Premisa metodologikoak:

▪ Informazio-iturria: koordinazio soziosanitarioari buruzko galdetegia 2021.

▪ 2017an egindako protokoloen analisiarekiko konparazioa eta kontrastea.

▪ Protokolo/prozedura bakoitzaren funtsezko aldagai batzuk aztertzea 

(helburuak, lantze-urtea, inplikatutako erakundeak, xede-kolektiboak, 

eguneratzea eta indarraldia, sinadurak, kontaktuen direktorioa, bileren 

egutegia, etab.).

▪ Erakundeetan indarrean dauden koordinazio-tresnak sailkatzea eta 

mapatzea.

Zer emaitza espero den: erakunde eta eskualdeetan dauden koordinazio-

tresnen egoeraren diagnostikoa eta elementu positiboen eta 

hobetzeko arloen identifikazioa.

ARRETA SOZIOSANITARIOA: 

BERRIKUSPENA ETA AZTERKETA



Baliabide 

Soziosanitarioen Mapa



- Deskribapena

- Baliabide Soziosanitarioen Mapa eguneratzea 

- Irizpide metodologikoak

- Emaitzak 

- Informazioa eta kontsulta (web-bisita)

Baliabide Soziosanitarioen Mapa



EAEko Baliabide Soziosanitarioen Mapa aplikazio informatiko 

bat da, Arreta Soziosanitarioko Atarian kokatua.  Horri esker, 

EAEko Baliabide Soziosanitarioen Katalogoaren barruko baliabide 

finalistak geografikoki non dauden jakin dezakegu, eta horietako 

bakoitzari buruzko oinarrizko informazioa lortu. 

Mapa 2016an sortu zen.  Informazio hori Eusko Jaurlaritzaren Datu 

Irekien Katalogoan (Open Data) sartu zen, eta 13. postuan dago 

gehien deskargatutako datuen artean (2021).

Arreta soziosanitarioak, egiturari eta arauei dagokienez, ondoren 

izandako garapen handiak Mapa berrikusteko eta 2021ean esparru 

soziosanitario berrira egokitzeko erabakia justifikatzen du. 

Baliabide Soziosanitarioen Katalogoa mapa berriaren ardatz 

bihurtu da.



Euskadiko Kontseilu Soziosanitariotik dator Euskadiko Baliabide Soziosanitarioen 

Katalogoa, Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 2017-2021 

garatzeko esparruan.

a) Baliabide Instrumentalak. Premia soziosanitarioko egoeran dauden 

pertsonei arreta eraginkorra emateko beharrezkoak diren tresnen multzoa 

osatzen dutenak dira. 

➢ Lehen Mailako Arreta Soziosanitarioa, lan partekatuaren dinamika gisa

➢ Historia Soziosanitarioa: informazio-sistemen elkarreragingarritasuna

➢ Beharrizanen ebaluazio bateratua eta Arreta Pertsonalizatuko Planen diseinu bateratua: kasuen 

kudeaketa

➢ …

b) Baliabide finalistak. Gizarte Zerbitzuen eta Osasun Zerbitzuen sistemek 

aintzat hartzen dituzten zerbitzu eta prestazioen multzoa da. Zerbitzu eta 

prestazio horiek aldi berean edo modu sekuentzialean, era koordinatuan eta 

egonkorrean aplikatzen dira, eta arreta soziosanitarioa emango dute, egoera 

bakoitzari erantzun egokiena eta eraginkorrena eskainiz.

Funtzionatzeko eremu sozialaren eta sanitarioaren arteko lankidetza-

mekanismoak behar dituzten baliabideak identifikatzen ditu. 



▪ Egoitza-unitate soziosanitario balioaniztunak.

▪ Adineko pertsonentzako egoitza-zentroak.

▪ Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza-zentroak.

▪ Gaixotasun mental kronikoa dutenentzako egoitza-zentroak.

▪ Buruko gaixotasun kronikoren bat duten pertsonentzako eguneko

zentroak.

▪ Bazterkeria- eta marjinazio-egoeran dauden pertsonentzako egoitza-

zentroak.

▪ Gizarteratze-premiei erantzuteko gaueko harrera-zentroak.

▪ Gizarteratze-premiei erantzuteko eguneko zerbitzua edo zentroa.

▪ Telelaguntza Zerbitzu Publikoa.

▪ Familiekin gizarte- eta hezkuntza-arloan eta/edo arlo psikosozialean esku

hartzeko zerbitzuak.

▪ Arreta soziojuridikoko eta psikosozialeko zerbitzuak.

▪ Laguntza teknikoak emateko eta ingurune fisikoa egokitzeko zerbitzuak



▪ 2016ko Mapa berrikustea: datuak araztea eta katalogora egokitzea.

▪ Katalogotik kanpoko bi kategoria sartzea: 

– Mendekotasunak dituzten pertsonentzako eta haien familientzako egoitza-zentroak eta anbulatorioak 

– Protokolo eta programa soziosanitarioak   

▪ Printzipio gidariak: 

▪ Datuak eguneratzea, administrazioetako eta hirugarren sektoreko arduradunen laguntzarekin.

▪ https://www.euskadi.eus/atencion-sociosanitaria/ /  https://www.euskadi.eus/arreta-soziosanitarioa/

BALIABIDE-MAPA EGUNERATZEA: 

2016KO MAPATIK 2021EKO MAPARA

– Zehaztasuna eta 

esklusibotasuna

– Homogeneotasuna

– Informazioa babestea 

https://www.euskadi.eus/atencion-sociosanitaria/
https://www.euskadi.eus/arreta-soziosanitarioa


Erabilera-kasuak eta 

pilotu soziosanitarioak



- Elkarreragingarritasun soziosanitarioa bultzatzeko erabilera-kasuak eta 

Lehen Mailako Arreta Soziosanitarioa hedatzeko proiektu pilotuak.

- Lehen Mailako Arreta Soziosanitarioaren hedapena.

- Proiektu pilotuetan oinarritutako ikuspegia. 

- Laguntza metodologikoa eta teknologikoa

- Garatzeko baldintzak

- Elkarreragingarritasun soziosanitarioa jardun estrategikoko eremu gisa.

- Erabilera-kasuen deskribapena.

- Lan-metodologia.

- Martxan dauden erabilera-kasuen eta pilotu soziosanitarioen deskribapena

Erabilera-kasuak eta pilotu 

soziosanitarioak



Lehen mailako arretako gizarte- eta osasun-zerbitzuek 

herritarrengandik hurbilen dagoen maila osatzen dute, eta atentzio 

soziosanitarioko sisteman sartzeko atea dira. Hala ere, arreta 

zuzeneko profesional eta baliabide soziosanitario gehien biltzen duen 

gunea da, eta horregatik, ekosistema askotarikoa eta konplexua 

da asistentziari, koordinazioari eta kudeaketari dagokienez. 

Horretaz jabetuta, arreta soziosanitarioaren hedapena ikuspegi ez-

preskriptibo, egokitzaile eta kolaboratzaile batetik definitu da, 

erakundeetan sortzen ari diren proiektuak bultzatzean eta pilotatzean 

oinarrituta. 

ARRETA SOZIOSANITARIOAREN HEDAPENA: 

PROIEKTU PILOTUETAN OINARRITUTAKO IKUSPEGIA

Helburua: Erakundeek garatutako ekimenak ezagutu, probatu eta 

ebaluatzea, praktika soziosanitario onak identifikatzeko.



Bultzada horren ondorioz, Euskadiko Koordinazio 

Soziosanitarioko Taldeak laguntza metodologiko eta 

teknologikoa ematen die eskualdean identifikatutako 

behar zehatzetatik sortzen diren proiektuei.

Honako hau da helburua: osasun-erakunde guztiek, 

eskualdeko gizarte-zerbitzuekin batera, proiektu 

piloturen bat garatzea, dagozkien jardun-eremuak eta 

-mailak hobeto ezagutzeko, koordinazio soziosanitarioa 

hobetzeko eta beste ekosistema soziosanitario 

batzuetara eskalatu daitezkeen jardunbide egokiak 

identifikatzeko.

ARRETA SOZIOSANITARIOAREN HEDAPENA: 

LAGUNTZA METODOLOGIKOA ETA TEKNOLOGIKOA



Pilotu soziosanitarioak hedatzeko, kondizio hauek bete behar dira: 

▪ Konfiantzazko harremanetan oinarritutako aldez aurreko koordinazio-lan bat egotea.

▪ Diziplina anitzeko taldeek garatzea (talde soziosanitarioak). 

▪ Koordinazio soziosanitarioko protokolo bateratuetan oinarritzea.

▪ Talde soziosanitarioetako kideen artean komunikazio-dinamikak egotea.

▪ Baterako esku-hartzeak eta arreta partekatuko plan baten definizioa sustatzea.

▪ Profesionalen inplikazioa sustatzea.

▪ Premiak dituzten pertsonei eta haien familiei arretarik onena eskaintzea bilatzea.

▪ EAEko erakunde guztietara eskalatzeko modukoa izatea.

ARRETA SOZIOSANITARIOAREN HEDAPENA: 

PILOTUAK ABIAN JARTZEKO BALDINTZAK



Pilotuak beren garapenean inplikatutako jardun-eremuaren arabera sailkatzen dira, eta honako 

hauek bereiz daitezke: arreta soziosanitarioa hedatzera bideratutako pilotuak, 

elkarreragingarritasun soziosanitarioaren garapenean oinarritutako pilotuak eta xede-kolektibo 

soziosanitarioen arretan oinarritutako pilotuak.

ARRETA 

SOZIOSANITARIOA

ELKARRERAGINGARRITASUN 

SOZIOSANITARIOA

XEDE-KOLEKTIBOEI 

ZUZENDUAK

Pilotu gehienek zenbait jardun-eremuren garapena uztartzen dute, batez ere arreta 

soziosanitarioa bultzatzearekin eta osasun-sistemen eta gizarte-zerbitzuen arteko 

elkarreragingarritasuna garatzearekin lotutako eremuetan.  

ARRETA SOZIOSANITARIOAREN HEDAPENA: 

PROIEKTU PILOTUEN JARDUN-EREMUAK

https://thenounproject.com/term/paper-plane/981102


Euskadiko Arreta Soziosanitarioko 2021-2024 

Estrategiak elkarreragingarritasun soziosanitarioa 

hartzen du jarduera-eremu gisa. Elkarreragingarritasuna 

datuak partekatzeko eta informazioa eta ezagutza 

trukatzeko gaitasuna da; kasu honetan, informazio-

sistemen artean eta horien prozeduren artean.

Elkarreragingarritasuna prozesu integral gisa ulertu 

behar da, eta prozesu horretan ez dago unean uneko 

jarduerarik edo egoeraren araberako tratamendurik 

egiterik, sistemaren punturik ahulenean datza-eta haren 

ahulezia.

ELKARRERAGINGARRITASUN SOZIOSANITARIOA: 

ABORDATZE ESTRATEGIKOA



Elkarreragingarritasunak honako alderdi hauek barne hartzen 

ditu:

▪ Antolamendua, semantika eta teknika hartzen ditu kontuan.

▪ Estandarrak erabiltzen ditu eta alternatiba teknologikoak 

hautatzeko independentzia dauka.

▪ Azpiegitura eta zerbitzu komunak erabiltzen ditu; horiek 

elkarreragingarritasuna dinamizatzeko, sinplifikatzeko eta 

hedatzeko elementuak dira, eta, aldi berean, alde anitzeko 

harremana errazten dute.

▪ Datua berrerabiltzen da.

▪ Sinadura elektronikoa eta ziurtagiriak.

▪ Denboran zehar gordetzea ahalbidetzen du.

ELKARRERAGINGARRITASUN SOZIOSANITARIOA: 

ABORDATZE ESTRATEGIKOA



Elkarreragingarritasuna garatzeko, erabileran oinarritutako 

metodologia erabiltzen dugu. Erabilera-kasua sistema baten eta 

haren zerbitzuren bat erabiltzen duen norbaiten edo zerbaiten 

arteko interakzioen sekuentzia bat da. 

Erabilera-kasua, praktikan, sistema baten portaera zehazteko 

tresna bat da, eta Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren 

Estrategiaren ikuspegi pragmatikoaren erreferente metodologiko 

argi bat. 

Erabilera-kasu soziosanitarioak 3 kondizio bete behar ditu:

▪ Protokolo edo arau batek koordinazioa antolatzea.

▪ Datu-truke bat, eskuzkoa edo partzialki digitala, barne hartzea.

▪ EAE osora aplikatzeko modukoa izatea.

ELKARRERAGINGARRITASUN SOZIOSANITARIOA: 

METODOLOGIA





Mendekotasuna eta desgaitasuna baloratzeko osasun-txostena egiteko tresna hedatzea

Mendekotasuna eta desgaitasuna baloratzeko beharrezkoa den osasun-txostena Osakidetzaren eta 

foru-aldundien artean trukatzeko tresna elektronikoaren erabilera zabaltzea da helburua. Hedapenaz 

gain, tresnaren erabilera finkatzeko, mantentze-lan ebolutiboa behar du.

Eragileak: Osakidetza, hiru foru-aldundiak eta Osasun Saila.

Xede-populazioa: mendekotasuna/desgaitasuna duten pertsonak.

Erabilera-
kasua 
identifikatzea

Informazio-
bilerak

Datu-trukea 
aztertzea

Pilotajea eta 
neurketa

Emaitzak 
ebaluatzea

Eskalabilitatea 
gauzatzea

ERABILERA-KASUAK: 

ELKARRERAGINGARRITASUN SOZIOSANITARIOA



Elkarreragingarritasuna Arreta Goiztiarrean

Azken helburua familiek arreta pertsonalizatuko plan partekatu bat izatea da, eta bertan hiru eremuen 

esku-hartzea adieraztea (soziala, osasuna eta hezkuntza). Aldundiak dira plan horren erreferentea, eta 

planak osasunaren zatia jaso behar du.

Eragileak: Bizkaiko Foru Aldundia (Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua), Osakidetza (Bilbo-

Basurtuko ESIa eta Enkarterri-Gurutzetako ESIa, Bilboko BOMS-Bilboko Haur eta Nerabeen 

Osasun Mentaleko Zentroa, Informatikako Zuzendariordetza, Arreta Sanitarioko Zuzendaritza-Lehen 

Mailako Arretaren Koordinazioa), Lantik, Osasun Saila (Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza)..

Xede-populazioa: 0-6 urte.

Erabilera-
kasua 
identifikatzea

Informazio-
bilerak

Datu-trukea 
aztertzea

Pilotajea eta 
neurketa

Emaitzak 
ebaluatzea

Eskalabilitatea 
gauzatzea

ERABILERA-KASUAK: 

ELKARRERAGINGARRITASUN SOZIOSANITARIOA



Elkarreragingarritasuna telelaguntza-eskaera izapidetzean

Helburua osasun-txostena modu elektronikoan trukatzea da, telelaguntza-zerbitzu publikoaren 

eskaera izapidetzeko. Erabiltzailea zerbitzuaren onuradun denean, telelaguntza-plan pertsonalizatuari 

lotutako informazio-trukea ere egingo da.

Eragileak: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila (Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza), 

Osakidetza (Informatikako Zuzendariordetza, Arreta Sanitarioko Zuzendaritza-Lehen Mailako 

Arretaren Koordinazioa), Ejie eta Osasun Saila (Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza).

Xede-populazioa: telelaguntza-zerbitzuko biztanleak (65 urtetik gorakoak)

ERABILERA-KASUAK: 

ELKARRERAGINGARRITASUN SOZIOSANITARIOA

Erabilera-
kasua 
identifikatzea

Informazio-
bilerak

Datu-trukea 
aztertzea

Pilotajea eta 
neurketa

Emaitzak 
ebaluatzea

Eskalabilitatea 
gauzatzea



Elkarreragingarritasuna hemen: «Arreta Integratuko Protokoloa. Gizarte Zerbitzuak / 

Gernika KIUa»

Helburua Gizarte Zerbitzuen eta Gernikako KIUaren arteko interkontsulta/deribazio elektronikoa 

erraztea da (unitate horrek Gernika, Gernikaldea, Bermeo eta Lekeitio barne hartzen ditu).

Eragileak: Osakidetza (Barrualde – Galdakao ESIa, Gernikako Ospitalea, Gernikaldeko LMAUa, 

Informatikako Zuzendariordetza, Arreta Sanitarioko Zuzendaritza-Lehen Mailako Arretaren 

Koordinazioa), Busturialdeko Mankomunitatea, Lekeitioko Gizarte Zerbitzuak, Bermeoko Gizarte 

Zerbitzuak eta Osasun Saila (Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza).

Xede-populazioa: gizarte-zerbitzuen eta Gernikako UGIaren arteko kasu soziosanitarioak.

ERABILERA-KASUAK: 

ELKARRERAGINGARRITASUN SOZIOSANITARIOA

Erabilera-
kasua 
identifikatzea

Informazio-
bilerak

Datu-trukea 
aztertzea

Pilotajea eta 
neurketa

Emaitzak 
ebaluatzea

Eskalabilitatea 
gauzatzea



Agenda partekatu soziosanitarioaren elkarreragingarritasuna hedatzea

Honako hau da helburua: Gizarte Zerbitzuek eta Goierri-Urola Garaiko ESIak informazioa 

elektronikoki elkarri helarazteko aukerak (elkarreragingarritasuna) aztertu, diseinatu eta 

inplementatzea, EGINTZA SOZIOSANITARIOEN aurretiko esperientzian oinarrituta.

Eragileak: Osakidetza (Goierri Urola Garaiko ESIa eta Zumarragako Ospitalea), Zumarraga eta 

Legazpiko Udalak, Osasun Saila (Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza) eta pilotuan parte hartzen 

duten egoitza-zentroak.

Xede-populazioa: Urola Garaia eskualdean bizi diren eta premia soziosanitarioak dituzten pertsonak.

ERABILERA-KASUAK: 

ARRETA SOZIOSANITARIOA ETA ELKARRERAGINGARRITASUNA

Pilotua/Erabil
era-kasua 
identifikatzea

Informazio-
bilerak

Datu-trukea 
aztertzea

Pilotajea eta 
neurketa

Emaitzak 
ebaluatzea

Eskalabilitatea 
gauzatzea



Osasun-sistema eta gizarte-zerbitzuen sistema egoitzetan bizi diren pertsonentzako arretari 

dagokionez koordinatzea

Helburu bikoitza du: egoitza-zentroetan eskainitako arreta pertsonalizatzea eta humanizatzea, eta 

beharrezkoak ez diren lekualdaketak eta bideratzeak saihestea.

Eragileak: Bizkaiko Foru Aldundia (Autonomia Pertsonala Sustatzeko Zuzendaritza), Birjinetxe

egoitza-zentroa, Osakidetza (Santa Marina Ospitalea, Alde Zaharreko Lehen Mailako Arretako 

Unitateak, Txurdinaga, Miribilla, Zurbaran eta Arreta Sanitarioko Zuzendaritza-Lehen Mailako 

Arretaren Koordinazioa), Osasun Saila (Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza) eta pilotuan parte 

hartzen duten egoitza-zentroak.

Xede-populazioa: Bizkaiko egoitzetan bizi diren pertsonak.

Pilotua 
identifikatzea

Talde eragilea 
sortzea 

Proiektuaren 
oinarriak 
zehaztea 

Hasierako 
deialdia eta 
abiapuntuko 
diagnostikoa

Prestakuntza –
Ekintza

Ebaluazioa eta 
jarraipena

Bilboko 
gainerako 
egoitzetara 
hedatzea

ERABILERA-KASUAK: 

ARRETA SOZIOSANITARIOA



Aretxabaletako Zentro Soziosanitarioaren gobernantzaren garapena

Helburua: Aretxabaletako zentro soziosanitariorako gobernantza-eredu bat garatzea, zeinak programa 

soziosanitarioetan hala gizarte-zerbitzuetako nola zerbitzu sanitarioetako langileak modu integratuan 

jasotzen dituen.

Eragileak: Osakidetza (Debagoieneko ESIa eta Aretxabaletako Lehen Mailako Arretako Unitatea), 

Aretxabaletako Udala, Osasun Saila (Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza).

Xede-populazioa: Mendekotasun-egoeran dauden pertsonak, bazterketa-egoeran daudenak (indarkeria 

matxistaren biktima diren emakumeak; babesgabetasun-egoeran dauden adingabeak; portaera-arazoak 

dituzten adingabeak; buru-osasuneko arazo larriak dituzten gazteak eta helduak, eta tratu txar fisiko 

eta ekonomikoen biktima diren adinekoak) eta komunitate-lanaren xede direnak (komunitate- eta 

prebentzio-lana honako talde-arazo hauei dagokienez: arrisku-egoeran dauden adingabeak, gazteak, 

kontsumoak, droga-erabilera, osasun mentala, berdintasuna eta sexu-hezkuntza).

ERABILERA-KASUAK: 

ARRETA SOZIOSANITARIOA

Pilotua/Erabil
era-kasua 
identifikatzea

Informazio-
bilerak

Datu-trukea 
aztertzea

Pilotajea eta 
neurketa

Emaitzak 
ebaluatzea

Eskalabilitatea 
gauzatzea



Eskerrik asko zuen arretagatik


