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1. Txostenaren xedea 

Txosten honen xedea da InterRAI-CA tresna EAEn ezartzearen bilakaera aztertzea eta 

ezarrita daramatzan 5etik gora urteetan lortutako emaitzak ebaluatzea. Txosten 

honetako informazioak, gainera, tresna hori erabiltzen jarraitzeari edo erabiltzeari 

uzteari buruzko erabakiak hartzeko prozesuan lagundu nahi du. 

Ildo horretatik, jarraian deskribatuko dugu tresna horrek zer ibilbide izan duen gure 

autonomia-erkidegoan, eta zer zailtasun izan dituen bere ezarpen-faseetan. Gainera, 

urte hauetan egindako hedapen-ekintzak biltzen dira eta, ondoren, hedapenaren 

egungo egoera (2020. urtekoa) deskribatzen da, eskura dagoen informazio 

kuantitatiboa oinarri hartuta. Txostena amaitzeko, zenbait ondorio jaso dira; hots, 

irakaspenak, egindako prozesuaren kontu emateko asmoarekin. Azkenik, hedapenaren 

mugarriak dituen laburpen-taula bat aurkezten da, bai eta  azken atal bat ere, 

kontsultatutako informazio-iturriekin. 

 

2. InterRAI-CA tresnaren ibilbidea EAEn 

Raisoft 2011n hasi zen EAEn zerbitzu ematen; urte horretan egin zuen, bada, Etorbizi 

Fundazio gaur egun iraungiak laguntzen deialdia, eta «Informazio-sistema 

soziosanitarioen elkarreragingarritasuna. Tresna adostu bat hautatzea» 1 izeneko 

ikerketa-proiektu baten bidez, InterRAI Contact 

Assesment (CA) tresna erabili zen aztergai eta pilotaje 

modura. 

Proiektu horretan –2014ko irailean aurkeztu ziren 

ondorioak–, 36 profesionalek parte hartu zuten (10 

Arabakoak, 12 Bizkaikoak eta 14 Gipuzkoakoak). 

Haien artean, Aholku Sanitarioko (OSAREAN) 

erizainak, hautatutako osasun-zentroetako Lehen 

Mailako Arretako erizainak, hautatutako osasun-

zentroetako Lehen Mailako Arretako medikuak eta 

hautatutako ospitaleetako Larrialdietako 

Zerbitzuetako medikuak zeuden, bai eta InterRAI-CA 

tresnaren pilotajean parte hartzeko hautatutako 

udalerrietako oinarriko gizarte-langileak ere. 

Ikerketa-proiektuko ondorioak positiboak izan baziren ere, parte hartu zuten 

profesionalen artean kritikak eragin zituzten alderdiak ere jaso ziren. Aurrerago ikusiko 

den bezala, behin eta berriz agertzen dira kritika horiek eta tresnaren hedapenaren 

geroagoko faseetan parte hartu zuten beste profesional batzuek adierazitakoen 

berberak ziren. Hona hemen horietako batzuk, hitzez hitz: 

 

 
1 Esteka honetan dago txosten osoa, informazio gehiago nahi izanez gero: 

https://www.siis.net/valoracionsociosanitaria.pdf 

https://www.siis.net/valoracionsociosanitaria.pdf
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1. «InterRAI-CA tresnaren akats nagusia bere joera edo isuri sanitarioa da edo, beste 

era batera esanda, pertsonen informazio soziala biltzen duten item gutxi 

daudela». 

2. «Oro har, gizarte-langileak dira kritikoenak bai tresnarekin, bai tresna sare 

soziosanitarioan ezartzeko aukerarekin». 

3.  «Profesionalek baieztapen biribila egiten dute: gaur egun, bideraezina da 

InterRAI-CA tresna ezartzea. Alegia, ezin da bere horretan sartu; horrekin batera, 

beste neurri batzuk behar dira, norabide ona markatuko dutenak (benetako 

arreta integral soziosanitarioa) eta tresnak bere potentzial eta eraginkortasun 

guztia erakutsi ahal izateko ingurune bat sortuko dutenak». 

 

Hala ere, arlo sozialaren eta arlo sanitarioaren arteko 

hizkera edo hizkuntza komun bat definitzeak Arreta 

Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren helburu estrategiko 

izaten jarraitu zuen eta, horregatik, jarraitutasuna eman 

zitzaion hizkuntza komun hori ezartzeari Euskadiko Arreta 

Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoetan (2013-2016)2; 

zehazki, bigarren ildo estrategikoari dagokionez –

informazio- eta komunikazio-sistema soziosanitario bat 

ezartzea–.  

Horrela, InterRAI-CA tresna erakundearteko proiektu gisa 

aurkeztu zitzaion Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluari, 

etorkizuneko historia soziosanitarioaren proiektu baten 

bizkarrezur bilakatzeko, oinarritzat hartuta informazio 

soziosanitario komun eta egiaztatua lortzeko gaitasuna, eta arreta-plan 

indibidualizatuak osatzeko eskaintzen duen aukera. 

Mugarri berri hori garatzearen ondorioz, are gehiago ezarri zen InterRAI-CA tresna; 

hasierako planteamendua 70 lizentziakoa zen, hiru lurralde historikoetan banatuta, 

10.000 euroko guztizko kostuarekin.  

Lizentziak (banakakoak) 30 osasun-zentrotara, 5 larrialdi-zerbitzutara, Ospitaleko Harrera 

Zerbitzu batera, 31 udaletara eta EAEko hiru lurralde historikoetako hiru foru-

aldundietara banatu ziren.  

 

 

 

 

 
2 Esteka honetan dago dokumentu estrategikoa: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_c1/eu_def/adjuntos/c1_eu.pdf 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_c1/eu_def/adjuntos/c1_eu.pdf
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Hona hemen lehen fase honetarako diseinatutako hedapen-plana. 

 

1. irudia. Lizentzien banaketa (2016ko otsaila) 

Hedapen-fase honen garapenean (2015-2016), 4 informazio-saio egin ziren tartean 

zeuden erakundeetako arduradunei eta zuzendariei bideratuta, proiektuaren eta 

tresnaren berri emateko (30 pertsona izan ziren saio bakoitzean, batez beste). Gainera, 

12 prestakuntza-saio baino gehiago egin ziren (bi lurralde historiko bakoitzeko, gehi 

indartzeko zenbait saio). 5 orduko iraupena programatu zitzaien, eta tresna erabiltzeko 

teoria eta kasu praktikoak zituzten, bai eta koordinazio soziosanitarioko taldeak 

egindako material didaktikoa ere. 
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2. irudia. Material didaktikoak (2015-2016). Geuk egina 

Gainera, aldi horretan, Raisoftek Euskadi bisitatu zuen, bertatik bertara ezagutzeko 

tresna ezartzean aurkitutako oztopoak. 2016ko maiatzaren 3an, 4an eta 5ean egin zen 

topaketa BIOEF Fundazioaren egoitzan, eta bertan izan ziren Raisofteko talde tekniko 

eta exekutiboa eta EAEko koordinazio soziosanitarioko taldeko kideak, bai eta tresna 

erabiltzen zuten pertsonak ere, proiektuan parte hartu zuten erakunde sozial eta 

sanitarioetakoak. Puntu honetan, aipatu behar da bertaratuek ingelesez 

komunikatzeko izan zuten zailtasun gehigarria. 

Behar hauetan laburbiltzen dira fase honetako ondorioak: 

1. Tresna arintzea (izaera sanitarioko itemak, batik bat), eta algoritmoan eta, 

beraz, laburpen-eskalan, pisu espezifikorik ez duten item guztietan nahitaez 

betetzekoa ez izateko aukera sartzea.  

2. Ebaluazioa izaera sozialeko itemekin osatzea, diagnostiko sozialaren ikuspegitik. 

3. Arreta-plan indibidualizatuaren (API) aukera-zuhaitza sinplifikatzea. 

4. Tresna elkareragingarria egitea, eta automatikoki elikatzea bi sistemetako 

datuekin.  

Hau planteatu zen, zehazki:  

a. Diagnostiko sozialetik ateratako balorazio-itemak sartzea. 

b. Zenbait galderaren nomenklatura edo formulazioa aldatzea. 

4

DiapositibakCDa materialekin

TxostenakAgendak 2 kasu praktiko

RAI-CA eskuliburua
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c. Fitxa batean erakustea zeinek hasi duen ebaluazioa, aplikazioak profesional 

bakoitzak bete behar duen informazioa bakarrik kargatu dezan eta besteek ikus 

dezaten («erdizkako» ebaluazioa). 

d. Galdetegian jasotako zerbitzuak aldatzea, eta benetakoetara edo EAEko 

testuinguruan beharko liratekeenetara egokitzea. 

e. APIa hobetzea, esku-hartzeak diagnostikoan oinarrituta iragaz ditzan. RAIko 

APIaren eta Osanaiakoaren arteko bikoiztasunak saihestea. 

f. Erantzun-denborei lotutako galderak hobetzea/aldatzea, zaila baita zehaztea 

zenbat ordutan behar den baliabide bat. 

g. Jarraitu ahal izateko, item guztiak bete behar izatearen derrigortasuna 

ezabatzea. 

h.  Baliabideak mugitu ahal izateko RAI ebaluazioak ahalduntzearen beharra. 

i. Interesgarria litzateke balorazio soziosanitarioko tresna bat izatea gaixotasun 

mentala duten eta baztertze sozialeko egoeran dauden pertsonen 

kolektiboarentzat. 

j. Galdetegiaren iraupena (ordubete inguru, etxean) eta 30 minutu inguru, 

galdetegia aplikazioan kargatzea.  

Koordinazio soziosanitarioko taldeak, bere aldetik, Raisofti eskatu zizkion bere intereseko 

beste gai batzuk; zehazki, tresnan jasotako zifren ustiapen estatistikoa edo ad hoc 

txostenak egitea. Gai horiek atzeratu egin ziren etorkizuneko garapen baterako (handik 

bi urterako), definitzeko konplexutasuna eta irismena direla eta. (2020an, ez dago 

halako eragiketarik). 

Bisitaren ondoren, Raisoftek konpromisoa hartu zuen tresnaren garapen teknikoari 

dagokionez aipatutako hobekuntzak egiteko. Gainera, lizentzia kopuru mugagabe bat 

lagatzea eskaini zuen, tresna EAEko toki gehiagotan ezar zedin. Alderdi ekonomikoari 

erreparatuta, lagapen horrek ez du inolako kostu ekonomikorik. Hala ere, proiektuaren 

irismena birdefinitzea dakar, erabiltzaile kopurua handitzea ekar lezakeelako. 

Hori horrela izanik, koordinazio soziosanitarioko taldeak beste ezarpen-fase bat hasteko 

agertokia planifikatu eta diseinatu zuen; horretarako, adostutako agertoki berriari 

erantzuteko gai izango zen antolamendu-egitura bat hartu zuen oinarri. Horrela, alde 

batetik, erreferente soziosanitarioen figura sortu zen Osakidetzako erakunde sanitario 

integratuetan eta parte hartu zuten gainerako erakunde sozialetan, beste kudeaketa-

elementu batzuetan oinarrituta (erakundeetako erreferente soziosanitarioen mapa eta 

erreferente horientzako protokolo bat), besteak beste. 
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3. irudia. InterRAI-CA tresnaren erreferenteentzako protokoloa (2016). Geuk egina 

Bestalde, RAIren erabiltzaileen fokua handitu zen; hau da, gehien bat lehen mailako 

arreta ematetik arreta espezializatuko edo arreta autonomikoko beste eragile batzuek 

emandakora. Ildo horretan, erabiltzaile potentzialak identifikatu ziren, eta honako hauei 

eskaini zitzaizkien lizentziak: udal gehiagori, OSAREAN-Aholku Sanitarioari (2011-2014an 

garatutako ikerketa-proiektuan egon ziren), Osasun Mentalari, Beti Oni (Euskadiko 

Telelaguntza Zerbitzua), egonaldi ertaineko ospitaleei eta Integrazio Asistentzial eta 

Kronikotasun Zerbitzuari. 

Hona hemen bigarren fase honetarako diseinatutako hedapen-plana. 

 

4. irudia. InterRAI-CAren eragileen/erabiltzaileen mapa (2016-2018 bilakaera). Geuk egina 
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Eragile gehiagok parte hartuta, lizentzia aktibo gehiago ere egon ziren; hots, 450 

erabiltzaile baino gehiago EAEn. 

5. irudia. Lizentzien banaketa (2016-2018). Geuk egina 

 

Agertoki horretan, erabiltzaileekiko komunikazioa funtsezkoa da izandako aldaketak 

ondo hartzen direla ziurtatzeko. Horregatik, komunikazio bat prestatu zen agertoki 

berriaren berri emateko, eta, bertan, laburpen-txosten bat, tresnak izandako aldaketa 

eta funtzionaltasun berri guztiak jasota.  

Aldaketak baliozkotu eta tresnan behar ziren probak egin ondoren, 2016ko irailean, 

beste prestakuntza-fase bat hasi zen. «Kateko prestakuntza» edo «prestatzaileen 

prestakuntza» metodologia erabili zen, eta, haren arabera, talde soziosanitarioak lagun 

egin zien erreferenteei lehen prestakuntza-saioa egiten, eta, ondoren, erreferenteek 

jarraitu zuten gaikuntza-saioak ematen beren erakundeetan.  

Prestakuntza-material berriak egin ziren, eguneraketa berriaren ondoriozko erabiltzaile-

profilen (oinarrizko erabiltzaileak eta erreferenteak) errealitatera egokituak, eta 

material horiek baterako blokeen eta banakako beste batzuen arabera laburtu ziren. 

Gainera, biltegi batean gorde ziren RAI tresnaren barruan, erabiltzaileek deskargatu 

eta kontsultatzeko. 
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6. irudia. Material didaktikoak (2017). Geuk egina 

 

Hala ere, errealitateak erakutsi zuen erreferenteek ez zutela bere burua prestakuntza 

horiek emateko gai ikusten, eta talde soziosanitarioaren ad hoc laguntza behar izan 

zuten. Horrela, prestakuntza-saio gutxiago barik, gehiago egin ziren, 30 eta 35 artean 

2017an (gehieneko kopurua izan zen hori), Euskadiko koordinazio soziosanitarioko 

taldearen eskutik. 
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Aldi berean, urte horietan, ziklo-aldaketa bat gertatu zen 

Eusko Jaurlaritzaren estrategia soziosanitarioan, eta 

amaitu egin ziren 2013-2016ko Arreta Soziosanitarioaren 

Ildo Estrategikoak3. Hori horrela, beste jarduketa-esparru 

bat definitu zen eta hortik atera ziren gaur egun 

indarrean dauden 2017-2020ko Arreta Soziosanitarioaren 

Lehentasun Estrategikoak. 

Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren estrategia 

berri horrek luzatu egin zuen InterRAI-CA tresnaren  

aldeko apustua, balioespen soziosanitarioko tresna gisa, 

eta jarraitutasuna eman zion, «tresna hedatzen jarraitzea 

eta bere erabilgarritasuna hobetzea» xede nagusi zuen 

proiektu baten bidez. 

Horrela, beste kontratu bat (50.000 eurokoa) sinatu zen Raisoftekin, funtzionamenduan 

zeuden lizentzietan oinarrituta. 

Nolanahi ere, izenak berak dioen bezala, indarrean den estrategiak, beren mugarrien 

artean, EAEko historia soziosanitarioa garatzen hasteko plan funtzional bat lortzea 

lehenetsi zuen. Protagonismo eta dedikazio handiagoa eskaini zion proiektu horri eta, 

gainera,  funtsezko elementutzat jo zuten maila asistentzial guztien 

elkarreragingarritasuna bermatzeko. 

Koordinazio soziosanitarioaren gobernu-estrategiaren etapa berri honetan, beste behin 

Raisoftek eskatuta, berriz ere bisitatu zuen Finlandiako ordezkaritza batek Euskadi; 

2018ko maiatzaren 28an, hain zuzen ere. Raisoftek hala eskatuta, gonbita egin zitzaien 

erakunde sanitarioetako eta sozialetako erreferente soziosanitarioetako batzuei, 

tresnari buruz zuten iritzia eman zezaten ahoz. Hausnartzeko eta eztabaidatzeko balio 

izan zuen topaketak, eta Raisoftek erreferenteen eta erabiltzaileen iritziaren berri izan 

ahal izan zuen. 

Teknikoki, bisitaren edukia honako hauek ezagutaraztean zentratu zen: 2017-2020ko 

Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak, historia soziosanitarioaren plan 

funtzionala garatzeko lehen lanak eta tresna EAEn hedatzearen zenbait datu. 

Raisoftek, bere aldetik, tresnan egindako garapen tekniko berriak aurkeztu zituen, eta 

EAEko historia soziosanitarioa egiteko behar den laguntza ematen jarraitzeko 

konpromisoa indartu zuen. 

Erreferente soziosanitarioei dagokienez, etapa berri honetan, ekimen handiagoa 

zutenek erreferentearen berezko lanetan hasi ziren (erabiltzaile berriak sortzea, 

eskariaren arabera, eta erabiltzaileak prestatzea). Tresnaren hedapena haien 

erantzukizuna zen, eta koordinazio soziosanitarioko taldea jarraipen arina egiteaz 

arduratu behar zen. 

 

 
3 Esteka honetan dago 2013-2016ko Arreta Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoen ebaluazio-dokumentua: 

https://www.euskadi.eus/soziosanitarioa/-/dokumentazioa/2017/euskadiko-arreta-soziosanitarioaren-ildo-

estrategikoak-2013-2016-ebaluazio-txostena/ 

https://www.euskadi.eus/soziosanitarioa/-/dokumentazioa/2017/euskadiko-arreta-soziosanitarioaren-ildo-estrategikoak-2013-2016-ebaluazio-txostena/
https://www.euskadi.eus/soziosanitarioa/-/dokumentazioa/2017/euskadiko-arreta-soziosanitarioaren-ildo-estrategikoak-2013-2016-ebaluazio-txostena/
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3. Tresna ezagutarazteko eta hedatzeko ekintzak 

Aipatutako ekintzez gain, aldi berean, koordinazio soziosanitarioko taldea tresnaren 

hedapena beste bide batzuetatik bultzatzen saiatu zen, berau ezagutarazi eta berorren 

erabilera sustatzeko. Hona hemen ekintza horietako batzuk: 

• Jardunbide egokien kongresu eta jardunaldietan aurkeztea. Zehazki, 

Osakidetzak antolatutako Arreta Integratuko Jardunbide Egokien jardunaldian 

(2015) eta Arreta Integratuaren Nazioarteko Kongresuan (IFIC, 2016) aurkeztu 

zen proiektua. 

• Tresna EAEn ezartzeari buruzko dibulgazio zientifikoko artikuluak idaztea; Osasun 

Eredu Integratuen Behatokian argitaratu ziren (OMIS, 2017). 

• Hedapenaren adierazleak sartzea erakunde sanitarioen ebaluazio-sisteman 

(programa kontratua deiturikoa), 2017an eta 2018an. Dena dela, tresnaren 

erabilgarritasunari eta hedapenari lotutako adierazleak (besteak beste, 

egindako ebaluazio arreta-planen kopuruari lotuta) oso txikiak izan ziren, eta, 

erakunde askotan, 0 puntuko batura lortu zuten. Adierazleek eraginkortasun 

eskasa eta eragiteko ahalmen txikia zuten eta, beraz, kendu egin ziren aipatu 

sistematik. 

• Proiektua erakustea beste autonomia-erkidego batzuetako ordezkaritzen 

bisitetan; adibidez, Nafarroako Foru Komunitatearena 2016an, eta Andaluziako 

Autonomia Erkidegoarena 2019an. 

• Berrikiago, egungo estrategiaren barruko proiektu batean egin da InterRAI 

tresnaren pilotajea. Hori horrela, agenda-denbora partekatuaren proiektu pilotu 

batean, InterRAI-CA tresna erabili zuten arreta soziosanitarioko taldeen 

teknologia- eta balioespen-oinarri gisa (2018-2019). Ikusi zenez, gutxi erabili zen 

tresna, baina, gorakada txiki bat izan zen InterRAI tresnan erregistratutako 

kontaktu-ebaluazioei eta arreta-planei zegokienez. 
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4. Hedapenaren egungo egoera zifratan 

Urte hauetan guztietan, InterRAI-CA tresna ardatz egituratzailea izan da, hizkera edo 

hizkuntza komun baten ernamuina eratzeko. Ahalegin itzelari esker ezarri da InterRAI-

CA tresna EAEn, bai eta profesional ugari gaitu ere, berau erabiltzeko. Hala ere, gaur 

egun (2020), errealitatea da espero ziren emaitzetatik urrun daudela erabilgarritasun-

zifrak eta hobetzeko aukera gutxi daudela. 

Aldi berean, 2019ko abenduan amaitu zen Raisoftekin genuen zerbitzu-harremana, eta 

lortutako emaitzen balantze bat egin behar zen, InterRAI-CA diagnostiko 

soziosanitarioko tresna gisa erabiltzen jarraitzea egokia zen edo ez balioesteko. 

Hori horrela, hona hemen tresnaren guztizko erabilgarritasun-zifrak, 5 urtez hedatuta 

egon ondoren (2015-2020). 

 

7. irudia. Hedapenaren zifren laburpena (2019). Geuk egina 

Datuak ikusita, agerikoa dirudi egindako inbertsioaren itzulera ez datorrela bat espero 

zen agertokiarekin, honako hauek direla eta:  

- Kuantitatiboki, profesional gutxik erabiltzen dute tresna, are gehiago kontuan hartuta 

adierazitako zifra (458) profesional sanitarioen eta gizarte-zerbitzuetako profesionalen 

artean banatu behar dela. Bi kasuetan, bateko eta besteko profesionalen guztizko 
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kopuruaren oso ehuneko txikiak dira. Hori ez dator bat talde soziosanitarioak egindako 

hedapen handiarekin (komunikazioak, bilerak eta askotariko informazio- eta 

prestakuntza-saioak), ez eta hedapenaren bigarren fase batean hainbat erakunde eta 

maila asistentzialetatik zetozen eragile ugari sartzearekin ere. 

- Lizentzien kopuru mugagabea izatea ez da izan espero bezain eraginkorra; izan ere, 

gaur egun tresnaren lizentzia duten 458 erabiltzaileei hasierako 70 lizentziak kenduta, 

388 lizentzia berri izan dira 4 urtean. Edo, beste era batera esanda, 97 lizentzia berri 

urtean (batez beste, 32 lizentzia berri urtean lurralde historikoko). Zifra horiek hazkunde 

eskasa deskribatzen dute RAI lizentzien kopuruan eta ez dute justifikatzen (hasiera 

batean argudiatzen zen bezala) lizentzietan parekotasun ez egoteak (lizentzia 

sanitarioak eta sozialak) tresna hedatzea eta erabiltzea zailtzen zuelakoa.  

- Erabilgarritasunari dagokionez, tresnan erregistratuta dauden eta diagnostiko 

soziosanitario bat duten pertsonen kopuruak ez dirudi esanguratsua, luzera- eta 

lurralde-irizpideak kontuan hartuta, berriz ere. Horietan oinarrituta, tresnaren 5 pilotaje-

urteetan banatutako 666 diagnostiko soziosanitarioek zifra hauek ematen dituzte: 133 

diagnostiko urtean; hau da, batez beste 44 diagnostiko soziosanitario urtean, lurralde 

historikoko. Ikusten denez, gutxi erabili da tresna, lurralde bakoitzeko biztanleria kontuan 

hartuta (Araba: 326.000 biztanle inguru 2018an; Bizkaia: 1.135.000 biztanle urte berean; 

eta Gipuzkoa: 721.000 biztanle baino pixka bat gehiago urte berean), bai eta xede-

talde soziosanitarioetarako erabilera-estimazioak kontuan hartuta ere (kupo sanitario 

bakoitzaren % 10). 

- Arreta-plan soziosanitarioei dagokienez, estatistikak ez dira aldekoak; izan ere, 

diagnostiko soziosanitario bat duten pertsonen % 22k bakarrik dute arreta eta zainketa 

soziosanitarioen plan bat definituta. Beste modu batera esanda, behar soziosanitarioen 

diagnostikoa duten 4 pazientetik 1ek ere ez du bere beharretarako erantzuna 

bideratuko duen planik. 

Horrek erakusten du profesionalek/erabiltzaileek zer eragiteko ahalmen txikia ematen 

dioten tresnari; izan ere, InterRAI-CA tresnaren azken helburua balorazioa egitea ez 

ezik, kontaktu-ebaluazioaren bidez identifikatutako behar soziosanitarioaren egoera 

planifikatzea ere bada. Ebaluazioa egitea eta bertan agertutako zainketa-beharrak ez 

planifikatzea hemorragia bat mozteko tirita bat jartzea bezala da, eta epe laburreko 

ikuspegi batere prebentiboa izatea arreta soziosanitariori dagokionez. 

Hala ere, esperientziak erakutsi digu zer-nolako profesionaltasuna eta sentsibilitatea 

duten profesionalek behar soziosanitarioak dituzten pertsonekiko; beraz, badirudi lehen 

esandakoa lotuago dagoela profesionalek tresna legitimotzat ez hartzearekin. Ematen 

du profesional horiek ez dutela sinesten zeinen erabilgarria izan daitekeen behar 

soziosanitarioak identifikatzeko tresna baliozkotu bat izatea, ezta ere benetako aukera 

eskaintzen duela zenbait erakunde eta maila asistentzialetako profesionalak beren 

artean ingurune seguru batean aritzeko. 

- Hedapenaren planifikazioari eta jarraipenari dagokienez, baliteke talde 

soziosanitarioak idealizatu izana tresna ezartzeko une optimoa,  eta asistentzia 

soziosanitarioaren errealitatean oraindik urruti dagoen etorkizun bat aurreratu izana. 

Hurrengo atalean, xehetasunez jaso dira 5 urte hauetako esperientzian oinarrituta 

garrantzitsutzat jotzen ditugun zenbait oztopo eta eragin-palanka. Har bitez 

txostenaren ondoriotzat, baina baita proiektuaren irakaspentzat ere. 
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5. Ondorioak 

Oro har, oinarrizko premisa bat dugu abiapuntu: tresna berri bat (edozein) ingurune 

profesional batean (edozeinetan) sartzea ez ohi dute ondo hartzen berau kudeatu 

behar dutenek, ezagunak diren arrazoiak tarteko; hots, aldaketarako erresistentzia, 

ikaskuntza-kurba eta horrek sortzen dituen dinamika berriak, maiz, erosotasun-jarreratik 

ateratzea eta erronka berriei aurre egitea eskatzen dutenak. Horri guztiari gehitzen 

badiogu ingurune konplexu bat, zeinean jarduera profesionala baitatza beharrak 

dituzten pertsonei arreta ematean, eta arreta emateko bi noranzkoko interakzio sarria 

behar dela beste sistema batzuetako profesionalekin, kaosa ziurtatuta dago. 

Testuinguru konplexu eta aldakor horretan, hain zuzen ere, orain dela 5 urte (2015), 

Euskadiko koordinazio soziosanitarioko taldeak, Arreta Soziosanitarioko Euskal 

Kontseiluaren erakunde-babesarekin, InterRAI-CA tresna hedatzeko misioari ekin zion, 

sektore sozialaren eta sanitarioaren artean hizkuntza edo hizkera komun bat eraikitzea 

zela helburu. Misio horren abiapuntua aurretiko ikerketa-proiektu bateko aldeko 

ondorioak ziren (2011-2014), eta horietan adierazten zenez:  

«InterRAI-CA tresna baliozko tresna bat da kontsultatutako profesionalentzako. Nahiko 

goraka eta oso ongi artean baloratu daiteke, baina tresna eraginkorra izango da, arlo 

sozialaren eta sanitarioaren arteko komunikazioa areagotuko du eta asistentzia 

soziosanitarioaren kalitatea hobetuko du baldin eta garrantzi handiagoko egitura-

aldaketak ere egiten badira» (ikusi 7. ataleko txostenaren 122. orrialdea). 

Bada, 5 urteko hedapenean lotutako esperientzian oinarrituta, tresnak Euskadiko eremu 

soziosanitarioan izan duen arrakasta txikia azal dezaketen kausen hiru dimentsioko 

analisi bat egin dezakegu.  

Lehenik eta behin, egitura-dimentsio batez hitz egiten dezakegu; koordinazio 

soziosanitarioaren mikro, meso eta makro mailak hartzen ditu. Ebidentziak erakusten 

digu eremu soziosanitarioko egiturak, sistemak eta harremanak ez direla behar bezain 

sendoak eta emankorrak. 

Erakundeek asmo oneko koordinazio soziosanitarioko protokoloak idazten dituzte, 

baina gelditu egiten dira maiz, egituren eta prozeduren immobilismoa dela eta, 

protokolook erabili behar dituztenek horiek ezagutzea mugatzen baitute. Batzorde 

soziosanitarioak espazio gazte bat dira, orain dela gutxi sortuak, eta adostasuna eta 

heltze-denbora beharko dira, ikuspegiaren eta funtzioen aldetik sendotuko badira.  

Horrek denak eragina du arreta-talde soziosanitarioen heldutasunik ezean; maiz, 

profesionalen boluntarismoari erantzuten diote, baterako lan soziosanitarioaren formula 

operatibo eta finkatuei baino gehiago. 

Puntu horretan, zehazki, beste proiektu pilotu batzuen esperientzian oinarrituta, agenda 

partekatuak eta arreta-ibilbide komunak izatearen beharraz hausnartu dezakegu. 

Horiek orientazio soziosanitario argia izan behar dute, bi sistemek partekatutako 

topaguneak edukitzeko aukera eman behar dute eta arreta-eredu soziosanitarioa 

indartzen lagundu behar dute. 
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Bigarrenik, inguru-dimentsioa deiturikoa egongo litzateke, tresna ezartzeko 

testuinguruari eta lan-giroari erreferentzia eginez. Dimentsio horretan, kontuan hartzen 

dira ingurune profesionalaren berezko ezaugarriak jatorri dituzten kausak, tresnak 

sisteman izango duen jasangarritasuna eta arrakasta baldintzatzen dutenak.  

Kausa horien artean nabarmentzen da higadura; izan ere, tresna, balorazio-tresna, 

eskala eta aplikazioen gailu ugari agertu dira eta kolektiboen arabera segmentatuta 

daude, eta, maiz, haietako bakoitzean jasotako informazioa gainjartzen eta 

errepikatzen dute. Herritarrak ez dira horrekin konturatzen, baina nahasmena sortzen du 

profesionalen artean, batik bat behar anitzak dituzten kolektiboen kasuan (esaterako, 

soziosanitarioak), zaila baita horiek helburu edo eskala bakar baterako etiketatzea. 

Ondoeza ere sortzen du, ohikoa denez, tresna bakoitzak ikasteko denbora bat hartzea 

eskatzen baitu (gehiago edo gutxiago) eta hori asistentzia emateko denboratik kendu 

beharra baitago.  

Gainera, EAEko historia soziosanitarioren inguruan –hurbil dago baina ez dago 

amaituta– sortutako itxaropenek ere eragin ahal izan dute higadura hori. 

Dimentsio horretan sartzen dira, halaber, tresna pasatzeko behar den denborari 

buruzko faktoreak –alderdi asistentzialari dagokionez, handia eta kontsulta bakoitzean 

dagoen batez besteko denbora baino handiagoa, nolanahi ere–. Eta denbora ez oso 

eraginkorra, kontuan hartuta diagnostiko bat lortzeko behar den informazioaren zati 

handi bat eskuratzeko N eremu kopuru bete behar direla; horietako gehienak sektore 

bakoitzeko (soziala edo sanitarioa) informazio korporatiboko sisteman eskuragarri 

daude eta informazio asistentziala bitan erregistratu behar da (horrek akatsak egitea 

eragin dezake). 

Ildo horretan, agerian utzi behar da zer garrantzizkoa den sistema elkarreragingarriak 

izatea, beste informazio-gailu edo -sistema batzuetako informazioa automatikoki 

betetzeko aukera ematen dutenak. 

Azkenik, InterRAI-CA tresnaren dimentsio teknikoa izango litzateke hirugarrena. 

Dimentsio honetan, RAI tresnan hobetu daitezkeen berezitasun guztiei egiten zaie 

erreferentzia; hobetu ere, garapen tekniko sakonago batekin, Euskadiko testuinguru 

soziosanitarioaren errealitatera egokitua, eta erabiltzaileen eta kudeatzaileen behar 

zehatzei erantzuten diena. Besteak beste, honako hauek aipa daitezke: 

1. Biztanle gehiagora iritsiko den tresna bat eraikitzeko beharra (ez mugatzea 

nolabaiteko mendekotasun maila duten adinekoen kolektibora bakarrik). 

2. Euskadiko testuinguruan eskura dauden baliabide soziosanitarioekin 

nolabaiteko lotura duten eskalak definitzeko beharra. 

3. Bitan erregistratzea saihesteko beharra, informazio-sistema elkarreragingarrien 

bidez. 

4. Tresnak jasotzen duen informazio estatistikoaren garapen tekniko sendoa 

egiteko beharra. 

Guztiarekin ere, InterRAI-CA tresna hedatu eta bost urte hauetan lortutako 

esperientziak balio izan du prozesu honen oztopoak ezagutzeko, baina baita horren 

potentzialtasunak ere, tartean, zerbitzu sozialetako profesionalek eta profesional 
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sanitarioek historia bakar eta partekatu bat izatea, berdinen arteko koordinazio- eta 

lankidetza-printzipioei egokitua, eta prozesua gidatu eta babestuko duten 

erreferenteen sare baten bidez definitutako harreman-oinarri batean oinarritua. 

Ikaskuntza horiek aurreragoko garapenetan aintzat hartzea funtsezkoa izango da 

aldaketetara errazago ohitzeko edo biltzeko; izan ere, sistemak eta profesionalek aurre 

egin beharko diete aldaketei, arreta soziosanitario eraginkorragoa eta koordinatuagoa 

bermatzeko, Euskadiko ekosistema soziosanitarioko pertsona guztien ongizatea helburu 

duena. 
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6. Hedapenaren mugarrien laburpen-taula 

 

Hedapenaren 1. fasea (2015-2016) 
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Hedapenaren 2. fasea (2017-2019) 

 

 

Hedapenaren laburpena (2015-2020)  
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7. Kontsultatutako informazio-iturriak 

 

 Interoperabilidad de los sistemas de información sociosanitarios. Selección de 

un instrumento consensuado de valoración sociosanitaria. Esteka honetan 

eskura daiteke: https://www.siis.net/valoracionsociosanitaria.pdf 

 Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoak 2013-2016 Esteka honetan 

eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/soziosanitarioa/-

/dokumentazioa/2014/euskadiko-arreta-soziosanitarioaren/ 

 Arreta Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoen (2013-2016) ebaluazio-txostena 

Esteka honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/soziosanitarioa/-

/dokumentazioa/2017/euskadiko-arreta-soziosanitarioaren-ildo-estrategikoak-

2013-2016-ebaluazio-txostena/ 

 Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak 2017-2020 Esteka 

honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/soziosanitarioa/-

/dokumentazioa/2018/euskadiko-arreta-soziosanitarioaren-lehentasun-

estrategokoak-2017-2020/ 

 InterRAI-CA balorazio soziosanitarioko tresnari buruzko datuak, plataforma 

beretik kontsultatuak Esteka honetan eskura daiteke: 

https://bioef.raisoft.net/index.php 
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