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6. Estrategia hedatzea eta
ebaluatzea - adierazleak
Jarraian, oro har, estrategia hedatzeko eta ebaluatzeko adierazle posibleak zehazten
dira, helburu bakoitzeko aurrerapen orokorra erakusten duten adierazleen
konbinazio batean garatuko dena. Helburu kuantitatibo eta kualitatibo horiek aldi
estrategiko honetarako ezarri beharko dira, aginte-taularekin batera.
Taula
Estrategiaren hedapena eta ebaluazioa - Adierazleak.

HELBURU ETA ILDO
ESTRATEGIKOAK
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Osasun-ikerketako
institutuen lidergo,
koordinazio eta
integrazioaren
oinarriak ezartzea,
BIOEFen bidez.

XEDEA
IKUSPEGIA

IKERKETA ETA
BERRIKUNTZA
SANITARIOKO
SISTEMAREN
GARAPEN
KOORDINATUA
EAE-N.

1.1. BIOEFen lidergoeredu berria.

I+G+B integratua.

1.2. Osasunikerketako
institutuen
koordinazioa.

I+G+B integratua.

ADIERAZLEAK
% Aurrerapen orokorra
eta helburuka

OII/BIOEF arteko
koordinazio-ekintzen kopurua.
• Osasun-ikerketako
institutuen artean
sortutako lantaldeak.
• Ezarritako koordinazioekintzak.
• Institutuen arteko
lankidetza-proiektuak.
• BIOEF+OII katalogoan
eskainitako zerbitzuen
kopurua.
• OIIen arteko lankidetzan
egindako argitalpenak.

HELBURU ETA ILDO
ESTRATEGIKOAK
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3

Osakidetzaren
sistema
asistentzialean
ikerketa eta
berrikuntza
integratzeko eredu
berriak identifikatzea
eta ezartzea.

XEDEA
IKUSPEGIA

ADIERAZLEAK
% Aurrerapen orokorra
eta helburuka

PARTE HARTZEN
DUTEN ERAGILE
GUZTIENGAN
ERAGITEA.

• Arlo asistentzialeko/
ikerketako I+G+B unitate
mistoen kopurua.

2.1. Ikerketa
laguntzarekin
integratzeko eredua.

Jardueren emaitzen
traslazioa.

• Ikerketa/asistentzia-arloko
batzordeen kopurua.

2.2. Ikerketaren
emaitzak sistema
asistentzialera eta
enpresa-sistemara
eramAn eta
sistemotan ezartzea.

Jardueren emaitzen
traslazioa.

OIIen eta enpresazein teknologia-arloko
ekosistemaren arteko
lankidetza sendotzea.

PARTE HARTZEN
DUTEN ERAGILE
GUZTIENGAN
ERAGITEA.

• Batzordeetan dauden
ikerketa/asistentzia-arloko
pertsonen %a.
• EOZera eraman diren
proiektuen kopurua.
• Jabetza intelektual eta
industrialeko erregistroen
kopurua.

3.1. Enpresekin lankidetza. Zientzia- eta
teknologiaarloko sarearekin
lankidetzan
egindako I+G+B.

3.2. Eskaera goiztiarra.

• Ikerketa/asistentzia-arloko
unitate mistoetatik zenbat
zerbitzuri eman zaien arreta
(sekuentziazio masiboko
probak, metabolomika, Car-T
terapia aurreratuak).

Zientzia- eta
teknologiaarloko sarearekin
lankidetzan
egindako I+G+B.

• EAEko enpresekin eta beste
eragile zientifiko-teknologiko
batzuekin lankidetzan
hasitako proiektuen kopurua
eta zenbatekoa.
• Hasitako saiakuntza klinikoen
kopurua eta finantzaketa,
tipologien arabera (arloak,
faseak, enpresa motak).
• Ikerketako emaitzak
transferitzeko akordioen
kopurua.
• Sistema sanitarioan
identifikatu diren bete gabeko
beharren kopurua.
• BIOEFek lankidetzaren alde
egiten duten institutuekin
koordinatutako ekintzen
kopurua.

83

Osasun arloko ikerketa eta berrikuntza estrategia 2022-2025

HELBURU ETA ILDO
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OIIen espezializazioa
bultzatzea,
ikerketa-arloko
bikaintasunera eta
sistema sanitarioaren
beharretara
bideratuta.

XEDEA
IKUSPEGIA

EZAGUTZA
SORTZEN
AKTIBOKI
LAGUNTZEA.

4.1. Espezializazioan
Bikaintasuna
oinarritutako OIIen aitortua duen
gobernantza-eredua. sistema.
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4.2. Ikerketako
bikaintasuna
ebaluatzeko esparru
berria.

Bikaintasuna
aitortua duen
sistema.

Talenturik onena
eskura izango dela
bermatzea.

EZAGUTZA
SORTZEN
AKTIBOKI
LAGUNTZEA.

5.1. Ikerketa
I+G+B dinamikoa.
sanitarioaren
arloko ibilbide
profesionalaren eredu
berria eta belaunaldierreleboa.
5.2. Talentua atxikitzea
eta erakartzea.
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I+G+B dinamikoa.

ADIERAZLEAK
% Aurrerapen orokorra
eta helburuka

• Zenbat saretan parte hartzen
den, eta profesionalen
kopurua.
• Espezializazio-arloen
kopurua eta jardueraehunekoa (argitalpenak,
proiektuak, etab.).
• Bikaintasun adierazleak - IP,
argitalpenak (FIA, % Q1,
lehen eta azken egilea), lehiaproiektu publikoak, etab.
• Diseinuan pazienteen
elkarteen parte-hartzea izan
duten proiektuen kopurua.
Genero-ikuspegia kontuan
hartu duten proiektuen
kopurua, etab.

• HR logoaren birziurtapena.
• Errelebo-ekintzen kopurua
(goraka ari diren profesional
onuradunen kopurua,
erizaintza, BAME).
• Prestigio handiko ikertzaileen
kopurua (Ikerbasque, Miguel
Servet, Ramón y Cajal,
Rio Ortega… Bikaintasun
aintzatespena duten beste
koordinatzaile batzuk).

HELBURU ETA ILDO
ESTRATEGIKOAK
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Nazioarteko
presentzia
bultzatzea eta
indartzea.

XEDEA
IKUSPEGIA

ADIERAZLEAK
% Aurrerapen orokorra
eta helburuka

- (bikaintasunagatik • Nazioarteko sareen kopurua.
aitortua)• Europako lehia-proiektuen
kopurua.
• Europa mailan lider izandako
proiektuen kopurua.
• Nazioarteko proiektuen
batez besteko zenbatekoa.

7

6.1. Institutuen
nazioarteko
posizionamendua
lehenestea.

Ikerketa- eta
berrikuntza-jardueren
bikaintasunagatik
aitortua.

• Europako lehia-proiektuetan
parte hartu duten INen
kopurua.

Baliabideak.

EZAGUTZA
SORTZEN
AKTIBOKI
LAGUNTZEA.

• Egiturazko finantzaketaren/
lehia bidezko
finantzaketaren/bestelako
kanpoko finantzaketa ratioak.

I+G+B dinamikoa.

• Lehia-finantzaketa jaso
duten erakarritako proiektu
berrien zenbatekoa.

7.1. OIIen egiturazko
finantzaketa
indartzea.

• Medtech finantzaketaren
zenbatekoa.
• Beste funts pribatu batzuen
urteko zenbatekoa.

7.2. Kanpofinantzaketako
eredua ezartzea.

I+G+B dinamikoa.

• Ikerketa klinikoko
proiektuen urteko itzulkina.
• Erakarritako nazioarteko
proiektu berrien zenbatekoa.
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