2.1. 2016-2020 osasun-arloko I+G+B
estrategiaren emaitzen ebaluazioa (EIIS 2020)
2016-2020 aldirako I+G+B arloko Estrategiaren emaitzen inguruan 2020an egindako
ebaluazioan laburtuta daude gertakari nagusiak:
• Hedapenak betetze-maila handia izan du (ekintzen % 96,5 abian dira edo
ezarrita daude).
• Ekintza estrategikoak eragin positiboak izan ditu sistema sanitarioaren
I+G+B jardueraren gaitasunean eta emaitzetan.
• Agerikoa da hainbat alderdi hobetu beharra dagoela; horietan esku-hartzeak
abiatu beharko dira hurrengo etapan.

2016-2020 aldian izandako aldaketa nagusiak, hedapen estrategikoari
dagokionez:
• Lidergoa RIS3 estrategiako biozientziak/osasuna-arloan (Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntza Planaren barnean [ZTBP 2020]), pilotatze-taldearen eta
ezarritako lantaldeen bitartez (126 erakunde parte-hartzaile), eta ekintzaplanei eta/edo eremu espezifikoetarako I+G+B arloko planei esker.
• I+G+B sanitarioko erakundeen egituraketa eta finkapena, eta erakundeen
mapa ordenatuagoa: lau ikerketa- eta berrikuntza-zentro (Osasun
Ikerketarako Institutuak –Bioaraba, BioCruces Bizkaia eta Biodonostia–
eta Kronikgune osasun-zerbitzuen ikerketa institutua), eta Berrikuntza +
Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioa (BIOEF), korporazio-buru gisa.
• I+G+B arloko jarduera sanitarioen (barne) koordinazio handiagoa, eta beste
eragile zientifiko-teknologiko batzuekiko eta, bereziki, EAEko enpresekiko
lankidetza handiagoa, hauen laguntzaz: finantza-tresnak, I+G+B arloko
kudeaketa integralerako tresnak, berrikuntza-prozedura partekatua
(Innosasun, Baliosasun), lantalde edo plataforma bateratuak, etab.
• EAEko sistema sanitarioan sortutako (eta batera sortutako) berrikuntzaren
kudeaketa profesionalizatzea, eta jarduera areagotzea, Baliosasun
programaren eta sistemak sortutako lehen start up-en bidez.
• Europako eremu jakin batzuetan posizionatzea (bi aipatzearren, zahartzea
eta eraldaketa sanitarioa – integrazio asistentziala, etab.–), eta herrialde eta/
edo eskualde batzuekiko lankidetza egonkorrak. Estatuan, presentzia eta
pisu sanitarioa handitzea, institutuen bidez, hainbat eremutako plataforma
eta sareetan (berrikuntza, CIBER, etab.).
• I+G+B arloko inbertsioa handitzea eta ikusaraztea: I+G+B arloko zentroetan
oinarrizko finantzaketa lehendabizikoz ezartzea, eta Eusko Jaurlaritzako
Osasun Sailaren deialdia hobetzea (alderdi kuantitatibo eta kualitatiboetan).
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• I+G+B arloko proiektuak lehenesteko eta ebaluatzeko prozesuak
profesionalizatzea (ex-ante, ex-post).
• I+G+B arloko pertsonen kudeaketaren profesionalizazioan aurrera egitea,
batez ere institutuetan, Europako HR Excellence zigiluaren bidez.
• Sistema sanitarioaren I+G+B arloko pertsonekin lotura duten beharrizanen
plangintza bateratu eta sistematikoan aurrerapenak egitea.
• Pazienteen eta, oro har, herritarren interakzioa eta/edo parte-hartzea areagotzea.

2016-2020 aldiko Plan Estrategikoaren ondorio orokorrak:
ahulguneak, erronkak eta hobetu beharreko esparruak
• Aginte-koadroak hobetu beharreko zenbait arlo islatzen ditu, hala nola
saiakuntza klinikoak, produktu sanitarioekin egindako ikerketa eta erosketa
publiko berritzailearen ereduak (EPB).
• RIS3 espezializazio adimenduna: bidea positiboa dela onartu arren,
lankidetzan, elkarrekiko ezagutzan eta esparru partekatuko jardueren
garapenean aurrera egin delako, elkarlana estutu behar da EAEko
ekosisteman dagoen potentzialari ahalik eta etekin handiena ateratzeko.
• Informazio-sistemen helburua bete den arren, aurrerapen garrantzitsua egon
den seinale, I+G+Brako datuak eskuratzea eta erabiltzea ahulgune izaten
jarraitzen du.
• «Jatorri pribatuko inbertsioaren hazkundea» adierazlean planteatutako
helburua bete den arren, asmo handiagoz jokatu beharra dago, sistemaren
ahulgunetzat jotzen baita oraindik ere (beste batzuekin eta sistemak duen
potentzialarekin alderatuta).
• Teknologien bizi-zikloan, teknologia sanitarioak ebaluatzeko jarduerak I+G+B
arloko ereduetan sartzea.
• Etorkizuneko jarduera batzuen edo esku hartzeko arlo batzuen
iradokizun gehigarriak:
- Ibilbide profesionala, I+G+B arloko jardueren aintzatespenari lotuta.
- Finantzaketa: mezenasgoaren Legea, I+G arloko inbertsioaren
urteko gehikuntza.
- Transferentzia teknologikoaren trakzioa Osakidetzatik.
- I+G+B arloaren aldeko araudi espezifikoa garatzea, batez ere
transferentziari eta ustiapenari dagokienez.
- Barne-ezagutza egoki kudeatzeko eta haren balioa azpimarratzeko
aukera emango duten plataformak garatzea, baita kanpoko ezagutzarik
onena lortzeko aukera emango dutenak ere.
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