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EAE-KO ERREFERENTE SOZIOSANITARIOEN I. 

TOPAKETA 

 

EAEko arreta soziosanitarioaren erronkak eta ikuspegi berriak. Erakundeetako 

erreferentzia soziosanitarioaren figura 

 

Tailerraren metodologia 

2022ko apirilaren 26an Gasteizko Europa Jauregian egindako EAEko Erreferente 

Soziosanitarioen lehen Topaketaren barruan, tailer-formatuko talde-dinamika bat 

diseinatu zen, erreferente soziosanitarioaren figurari lotutako zailtasunei eta 

potentzialtasunei buruz hausnartzeko, arreta asistentziala hobetzeko arloak 

identifikatzeko eta erakundeen ikuspegietatik eta egiteko moduetatik ikasteko. 

Tailerra egiteko, 10 lantalde antolatu ziren, haietako bakoitzean gehienez zortzi 

profesionalek parte hartuta. Talde bakoitzaren osaera diseinatzeko orduan, ahal zen 

neurrian, zera lortu nahi izan zen: gizarte- eta osasun-arloko profesionalen eta gizon-

emakumeen banaketa paritarioa egotea, eta, lurralde-mailan, talde bakoitzean hiru 

lurralde historikoak ordezkatuta egotea.  

Talde bakoitzean bozeramaile bat izendatu zen, taldeko hausnarketa-lanean sortutako 

ideia nagusiak azal zitzan. Talde bakoitzak lan egiteko beharrezkoak ziren materialak 

zituen, halaber (post-itak, errotuladoreak, arbelak, etab.). 

Dinamika hasteko, talde bakoitzeko kideek beren burua aurkeztu zioten elkarri, eta 

ondoren, bi ariketa praktiko (ordubeteko iraupenekoak) egin zituzten. 

Hona hemen ariketa bakoitzaren deskribapena eta galdera-sorta: 

❖ 1. ariketa. Hastapen edo berotzekoa.  Talde bakoitzeko kideek banaka 

erantzungo diote galdetegiari (5 galdera ditu); horien bidez erreferente 

soziosanitarioaren alderdi zehatzak baloratzen dira. Erantzunak banakakoak 

izango dira. Aurreikusitako denbora: 15 min 

❖ 2. ariketa. AMIA azterketa. Parte-hartzaileek erreferente soziosanitarioaren 

oztopoei eta potentzialtasunei buruzko gogoeta egin beharko dute, eta figura 

horrek koordinazio soziosanitarioa praktikan garatzeko orduan zer ahulgune, 

mehatxu, indargune eta aukera dituen zehaztuko dute. Egindako galderei 

emandako erantzunak taldeka garatuko dituzte. Aurreikusitako denbora: 45 

min. 
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1. ariketa: Erreferente soziosanitarioaren figuraren balorazioari buruzko galdetegia 

 Batere ez Gutxi Nahiko Guztia 

Zure ohiko lanaren zenbatekoa 
hartzen du arreta soziosanitarioak? 

    

Zure ustez, erreferente 
soziosanitarioaren figura eta 
funtzioak funtzionalak dira 
planteatuta dauden bezala? 

    

Zure ustez, erreferente 
soziosanitarioaren figura zure 
erakundean ezaguna da eta 
baloratuta dago? 

    

Zure ustez, figura horrek 
asistentziaren koordinazioa errazten 
du? 

    

Azkenik, uste al duzu koordinazio 
soziosanitariorako erreferentziazko 
profesionalak edukitzeak premia 
soziosanitarioak dituzten pertsonei 
ematen zaien arretaren kalitatean 
eragina duela? 

    

 

2. ariketa: Ahulguneen, mehatxuen, indarguneen eta aukeren azterketa. 

• Barne-analisia: Erreferente soziosanitarioaren figuraren ahulguneak eta 

indarguneak. 

 

AHULGUNEAK 

 
Erreferentea naizen aldetik, zeren 
falta sumatzen dut gehien 
erakundean nire lana egiteko? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Eguneroko asistentzia-praktikan, zer 
oztopo agertzen zaizkit maizen 
koordinazio-beharrei erantzuteko 
orduan? 

 

 
Zer barne-elementuk zailtzen dute 
nire erakundearen barruko 
koordinazioa/komunikazioa? 
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INDARGUNEAK 
 
Erreferentea naizen aldetik, zer 
ekintza egin ditzaket diziplinarteko 
arreta behar duten kasuen 
koordinazioa hobetzeko? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zer eman ahal diet nik, erreferente 
soziosanitario gisa, nire erakundeko 
beste lankide batzuei? 

 

 
Zer laguntza edo baliabide ditut 
eskura nire erakundean koordinazio 
soziosanitarioa egiteko? 

 

 

• Kanpoko analisia: Erreferente soziosanitarioaren figuraren mehatxuak eta 

aukerak. 

 

MEHATXUAK 

 
Kasu soziosanitarioak gero eta 
ugariagoak dira, eta beharrak, 
konplexuagoak. Gai al da nire 
erakundea arreta soziosanitarioan 
gaur egun dauden beharrei 
erantzuteko? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prestaturik al gaude pandemiaren 
osteko errealitate berriaren ondorioz 
arlo soziosanitarioan gertatu diren 
aldaketei aurre egiteko?  

 

 
Zure ikuspegitik, zer edo non berritu 
behar da eraginkorragoak izateko? 
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AUKERAK 

 
Erreferentziazko profesionalen sare 
egituratu bat izatea aukera bat al da 
premia soziosanitarioak dituzten 
kasuen arreta koordinatua 
hobetzeko? 

 

 
Zure ustez, zer beste elementu izan 
daitezke aukera bat premia 
soziosanitarioak dituzten pertsonei 
arreta hobea emateko? 

 

 
Sistemaren zein elementuk lagun 
dezakete eguneroko asistentzia-
jardunaren koordinazioa errazten? 
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Tailerraren ondorioak 

Lehenengo ariketari dagokionez (erreferente soziosanitarioaren figura baloratzeko 

galdetegia), 48 erantzun izan dira guztira. Horien azterketa xehatua eginda, honako gai 

nagusi hauek atera dira: 

Galdetegiari erantzun zioten erreferenteen ia % 70ek ohiko lanaren «nahiko» 

denbora edo «guztia» arreta soziosanitariora bideratzen zutela adierazi zuten. 

% 27k, aldiz, arreta soziosanitarioak beren lan-denboran «gutxi» hartzen zuela adierazi 

zuten, eta «batere ez» zuela hartzen esan zuten % 4k. 

Erreferente soziosanitarioaren figuraren eta eginkizunen funtzionaltasunari dagokionez, 

galdetutako pertsona gehienek (% 72) «nahiko» edo «oso» funtzionaltzat jotzen 

dute definitutako planteamendua, eta % 28k, berriz, funtzionaltasun «gutxi» duela 

deritzote. Parte-hartzaile bakar batek ere ez dio iritzi «batere ez» funtzionala. 

Hala ere, galdetutako pertsona gehienek (% 66 inguru) erreferentearen figura 

«gutxi» edo «batere ez» ezaguna zela adierazi zuten, eta erakundean «gutxi» edo 

«batere ez» baloratuta zegoela. Jasotako erantzunen gutxi gorabehera % 32ren iritziz, 

figura hori «nahiko» ezaguna eta baloratua zen, eta erantzunen % 2k baino ez zuten 

adierazi «oso» («guztia») ezaguna eta baloratua zela. 

Erreferente soziosanitarioaren figurak asistentziaren koordinazioa errazten duen 

galdetuta, inkestari erantzun dioten pertsona guztiek adierazi dute erreferente 

soziosanitarioak asistentziaren koordinazioa «nahiko» edo «asko» («guztia») 

errazten duela. 

Azkenik, galdetutako pertsona gehienen ustez (% 97,8), koordinazio 

soziosanitariorako erreferentziazko profesionalak izateak eragina du premia 

soziosanitarioak dituzten pertsonei ematen zaien arretaren kalitatean. 

Bigarren ariketari dagokionez (AMIA azterketa), erreferente soziosanitarioaren figuraren 

ahulguneen eta indarguneen gaineko barne-azterketan, tailerrean parte hartu duten 

pertsonek honako hauek aipatu dituzte ahulgune gisa, erakundeetan koordinazio 

soziosanitarioa zailtzen duten elementuak direlakoan: baliabideen berri ez izatea edo 

horiek urriak izatea; denborarik ez izatea (asistentzia-presio handiagatik eta asistentzia-

langileen txandakatze handiagatik); burokrazia, eta izapideen bikoiztasuna, bai eta Lehen 
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Mailako Arretako Unitateetan erreferente edo gizarte-langile gehiago sartu beharra. 

Ahulguneen artean aipatu dituzte, orobat, esku-hartzeak berehalakoak izan beharra eta 

behar soziosanitarioen ikuspegi osorik ez egotea. 

Azkenik, parte-hartzaileek goragoko instantziak ere kritikatu dituzte, kontu hauei 

dagokienez zehazki: erakundeen egitura ez indartzeko planteamenduagatik; 

zuzendaritzak osasun mentaren eremuan, besteak beste, ez laguntzeagatik; edo arlo 

soziosanitarioa apustu politiko gisa bultzatzeko beharrari lotuta. 

Aitzitik, indargune gisa, honako hauek nabarmendu dituzte: lehen mailako arreta 

soziosanitarioko lantaldeen diziplinartekotasuna, lan partekatuaren kultura, arlo 

soziosanitarioaren esperientzia eta kontzientziazioa edo erreferente soziosanitarioak beste 

lankide batzuei ezagutza eta laguntza emateko aukera (beste sistema batzuekiko 

harremanean, kasu konplexuen kudeaketan, baliabideei edo protokoloei buruzko 

orientazioan, etab.). Indarguneen artean nabarmendu dituzte, halaber, honako hauek: 

erreferentearen figura aukera bat izatea arreta soziosanitarioan esku hartzen duten beste 

erakunde batzuekin loturak ezartzeko; denbora, espazioa eta elkargune eta gogoeta 

partekatuak bilatzeko aukera izatea; informazioa partekatu ahal izatea, edo Eusko 

Jaurlaritzaren esparru estrategiko soziosanitarioa, besteak beste. 

Mehatxuen eta aukeren azterketak gai esanguratsuak ekarri ditu, orobat. Mehatxuen 

kasuan, elementu batzuk errepikatu egiten dira, bai barneko mailan (ahulgune gisa), bai 

kanpoko mailan (mehatxu gisa). Horixe da, hain zuzen ere, honako hauen kasua: 

komunikazioa eta elkarreragingarritasuna gehiago bultzatzeko beharra, lantalde 

soziosanitarioen integrazio eraginkorra lortzeko mugarria, baliabideen eskasia edo 

berehalako erantzunak artikulatzeko mehatxua.  

Era berean, kanpoko mehatxu gisa aipatu dituzte mendekotasuna handitzea eta, ondorioz, 

arreta soziosanitarioaren eskaera handitzea, pertsonak ohiko bizilekuan atxikitzeko 

erronka edo epe luzeko zainketen bizikidetza-ereduaren krisia.  

Azkenik, profesionalei ez zaizkie testuinguru-faktoreak oharkabean igaro, hala nola 

COVID-19aren pandemia eta horren ondoriozko krisi ekonomiko eta soziala, eta adierazi 

dutenez, horiek balio izan dute honako hau agerian uzteko: batetik, erantzun koordinatu 

baten beharra, eta, bestetik, dauden baliabideak mugatuak direla (gutxi eta mugatuak dira 

haien esanetan).  
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Azkenik, erreferente soziosanitarioaren figurak ekosistema soziosanitarioari eman ahal 

dizkion aukerei dagokienez, tailerrean parte hartu duten pertsonek profesionalen sare 

egituratu bat izatea eta informazioa partekatzeko aukera zehaztu dituzte. 
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Izandako erantzunak 

Analisi kuantitatiboa 

                            

  
1. ariketa: Erreferente soziosanitarioaren figura balioesteko 

galdetegia               
                            

                  Batere ez Gutxi Nahiko Guztia Guztira 

  1.1.G.- Zure ohiko lanaren zenbatekoa hartzen du arreta soziosanitarioak? 2 13 20 13 48 
                  4,17 27,08 41,67 27,08 100 

  
1.2.G.- Zure ustez, erreferente soziosanitarioaren figura eta funtzioak 
funtzionalak dira planteatuta dauden bezala? 0 13 30 3 46 

                  0 28,26 65,22 6,52 100 

  
1.3.G.- Zure ustez, erreferente soziosanitarioaren figura zure erakundean 
ezaguna da eta baloratuta dago? 4 27 15 1 47 

                  8,51 57,45 31,91 2,13 100 

  1.4.G.- Zure ustez, figura horrek asistentziaren koordinazioa errazten du? 0 0 37 10 47 
                  0 0 78,72 21,28 100 

  

1.5.G.- Azkenik, uste al duzu koordinazio soziosanitariorako erreferentziazko 
profesionalak edukitzeak premia soziosanitarioak dituzten pertsonei ematen 
zaien arretaren kalitatean eragina duela? 0 1 28 18 47 

                  0 2,13 59,57 38,30 100 

 

Analisi kualitatiboa – AMIA 

AHULGUNEAK 

• LMAUetan erreferente bat izateko beharra 

• LMAUetako gizarte-langilea 

• Baliabideak ez ezagutzea 

• Bi sistemek parte hartutako baliabideen eskasia 

• Arreta asistentzialak gure ahalegin guztiak bereganatzen ditu 

• Koordinazio-kulturarik eza 

• Egitura ez indartzeko planteamendua 

• Jakintza kudeatzeko denborarik eza 

• Pertsonaren ikuspegi osorik eza 

• Denbora-falta 

• Langileen txandaketa 

• Esklusibotasunik eza 

• Maila desberdinek elkar ez ezagutzea 

• Erabakitzeko ahalmena (osasun mentala) 
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• Izapideak bikoiztea 

• Berehalakotasuna 

• Lan-zama (burokrazia) 

• Apustu politikoa 

• Proiektuen garapenari buruzko informazio urria 

• Koordinaziorako tresna arinak 

• Zuzendaritzaren laguntza (osasun mentalean) 

• Denbora-falta 

• Guztia oso pertsonalizatua izatea 

 

MEHATXUAK 

• Klinikoa arlo sozialaren gainetik lehenestea 

• Pandemia: osasun-arloaren eta gizarte-zerbitzuen erantzun koordinatua behar dela 

gelditu da agerian 

• Egoera ekonomikoa: baliteke baliabideak mugatuak izatea 

• Koordinazio soziosanitarioa zorroan azkenean 

• Bai, baina ikusiko dugu 

• Elkarreragingarritasuna Historia kliniko soziosanitarioa 

• Elkar ezagutzea 

• Administrazio-zitak (txostenak) 

• Itxaropenak ez dira bete 

• Mendekotasuna handitzea 

• Baliabide nahikorik ez 

• Pertsona bere ingurunean atxikitzea 

• Bizikidetza-unitateak 

• Komunikazioa 

• Eskari handia 

• Lantaldeen integrazioa 

• Berehalakotasuna 

• Baliabide gutxi 

• Zalantzarik gabe 

• Funtzionatzen duena bizkortzea 
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• Historia soziosanitarioa 

• Benetako talde-lana 

 

INDARGUNEAK 

• Lehen Mailako Arreta Soziosanitarioko lantaldeak bultzatzea 

• Bi sistemetan diziplina anitzeko lantaldeetan lan egiteko ohitura egotea 

• Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen sistema ezagutzea 

• Elkartzeko eta hausnartzeko –barne eta kanpora begirako– guneak sortzea 

• Zerbitzuen eta prestazioen kudeaketaren bideratzailea 

• Pertsonaren ikuspegi osoa 

• Lankideei: sistemei buruzko elkarren ezagutza ematen zaie 

• Baliabideak: denbora, espazioa eta baliabide informatikoak 

• Lankideei: diziplina anitzeko esku-hartzea behar duten kasuak planteatzeko bidea 

izatea 

• Lankideei: esparru soziosanitarioko protokolo eta baliabideen berri ematen zaie 

• Eusko Jaurlaritzaren estrategia 

• Erakunde guztiekin loturak ezartzea 

• Protokoloak eta baliabideak zabaltzea 

• Osasunsarea, batzorde soziosanitarioak, etab. 

• Beste sistemaren ezagutza 

• Ikuspegi soziosanitarioarekin lan egitea 

• Denbora ematea 

• Berdinkideen arteko komunikazioa 

• Prestakuntza 

• Elkarri eragiteko aplikazio propioa 

• Koordinazio-egiturak 

• Informazioa partekatzea 

• Beste mailarako sarbidea 

• Esperientzia 

• Kontzientziazioa 
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AUKERAK 

• Sare egituratua 

• Informazioa partekatzea 
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Euskadiko Koordinazio Soziosanitarioko Taldea.  

Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 
 
 
 
 

Gasteizen, 2022ko maiatzaren 26an 

 


