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Sarrera

OSATEK, lehen aldiz, interes-talde nagusien parte hartzeari irekitako hausnarketa estrategikoaren prozesua jorratu du. Horrela,
OSATEKeko profesionalen eta gure jarduerarekin zuzenean lotutako kanpoko eragileen ahotsa gehitu da.

Hainbat ikuspegitatik lortutako ekarpenek aberastu egin dituzte OSATEK datozen hiru urteetan Euskadiko biztanleei laguntza hobea
emateko dituen estrategiak.

Dokumentu honetan hausnarketa estrategikoa egiteko jarraitu den prozesua deskribatzen dugu, baita ondorengo etapetan izan 
diren ondorioak ere.

Denboraldi estrategiko honetan OSATEKek lortu nahi dituen helburuak biltzen dira, horiek lortzeko egokienak diren estrategia, 
ekintza eta proiektuekin batera. Argi eta garbi ezartzen da jarraitu nahi den aurrerapen-lerroa, eta azpimarratzekoa da interes-
taldeei begira aurrerapen nabarmena ekarriko duten eremuak: Administrazio Kontseilua, probak eskatzen dituzten medikuak, 
pazienteak, profesionalak eta gizartea.

2018-2021 PLAN ESTRATEGIKOAren, epe ertaineko jarduera estrategikoko eremu nagusiak zehaztuko ditugu.



Egungo egoera

OSATEK sortu zenean eskatzen zitzaizkion eskakizunak eta gaur egungoak ez dira berdinak. Erresonantzia hasiera batean proba 
kliniko osagarri berritzaile modura planteatzen zen eta, neurri batean, hautakorra; gaur egun, berriz, ohiko proba bihurtu da, eta 
duen eskaria nekez izango da onargarria, ekipamenduen eta profesionalen kopurua handitu gabe.

Eskariaren etengabeko gehikuntzari behar bezala erantzuteko, ekipamendu gehiago behar ditugu, eta baita erakundearen 
iraunkortasuna errazten duten lan-metodo arinagoak eta eraginkorragoak ere. Beharrezkoa izango da egungo inertzia apurtzea, 
ingurune aldakorrera egokitzea, eta sozietate publikoen kudeaketari zuzenean eragiten dion gero eta araudi zorrotzagoa betetzea.
Gainera, hobekuntzak egin beharko ditugu, besteak beste, prozesu asistentzialaren beraren kudeaketan eta I+G+b edo antolaketa-
berrikuntza bezalako beste jarduera-arlo batzuen kudeaketan.

Asistentzia-presioak zaildu egin du OSATEKen bilakaerarako beste helburu garrantzitsu batzuk aztertzea, eta orain arte batez ere 
erresonantzien eskaerari eta itxaron-zerrenden murrizketari eman zaie erabateko lehentasuna. Ekipamendu berriak hedatzeko 
aurreikuspenak betetzen badira, datozen 4 urteetan lehentasunezko beste zeregin batzuk ere bete ahal izango ditugu, OSATEK 
antolakunde modernotzat eta kalitate-maila altuarekin mantentzea ahalbidetuko dutenak.

Aro estrategiko berri honek aurreko planaren emaitzen ebaluazioa hartzen du abiapuntu, 2014-2017 aldian erakundearen 
lehentasunezko lan-ildoak markatu zituena. Epe horretan lehenetsitako ildo estrategikoak ahalegin desberdinekin landu dira, eta 
nolabaiteko desberdintasunak sortu dira emaitzei eta helburuen lorpenari dagokienez. Gaur egungo egoera eta duela urte gutxikoa 
oso ezberdinak dira OSATEKen, eta hauek dira aldaketa nagusiak: EMen kopurua nabarmen hazi da, lurralde-banaketa handiagoa da 
eta, ondorioz, baliabide orokorretatik ahalegin handiagoa behar da plantillaren gorakadari erantzuteko.

Bestalde, Euskadiko Telekomunikazioa garatzeko eta ezartzeko zeregin garrantzitsua izan ondoren, berresten da erantzukizun hori 
Enplegu eta Gizarte Politikako Departamentura transferitzen dela, eta oraindik ere OSATEKek arlo horretan duen garrantzia 
erabakitzeke dago. Horren ondorioz, parte-hartze soziosanitarioko arloa eta zerbitzu ez-presentzialak ez dira Plan Estrategiko 
honen xede.



Proiektu honen garapenean bikaintasun-ereduen printzipioak hartuko dira erreferentziatzat; gure
inguruan, erreferentzia nagusiak izango dira:

�EFQM eredua: Europako Bikaintasun Eredua, nazioartean duela 20 urte
baino gehiago ezartzen dena eta kudeaketaren kalitatearen printzipioak
aplikatzean oinarritua, etengabeko hobekuntzaren eta berrikuntzaren bidez
emaitza bikainak lortzeko.

�Kudeaketa Aurreratuaren eredua: Euskalitek 2015ean martxan jarrita,
Eusko Jaurlaritzak eskatuta eta Euskadiko erakundeek EFQM eredua
ezartzean lortutako esperientzian oinarrituta.

Bi ereduek kanpo-aitorpenak dituzte; baina, batez ere erakundeko zuzendaritzak egindako
autoebaluazioetan oinarritzen dira.

Metodologia



Proiektua
planifikatu eta 
Misioa egin

• Planifikazioa eta 
lanaren dinamika.

• Misioa berrikusi.

Diagnostikoa

• Hasierako
azterketa.

• Kontraste-taldeak.

• AMIA azterketa eta 
ondorioak.

Mapa Estrategikoa
egituratu

• Ikuspegia zehaztu
eta Ardatz
Estrategikoak
definitu.

• Estrategiak zehaztu
eta Mapa 
Estrategikoa egin.

• Agindu-koadroa
egin.

Helburuak eta 
proiektuak garatu

• Proiektu
estrategikoak
zehaztu.

• Helburuetatik
prozesuetarako
garapena egin.

Komunikazioa eta 
jarraipenaren
sistematika

• Antolakuntza,  
planifikazioa eta 
jarraipena.

• Azken
dokumentuak
idatzi.

Proiektuaren faseak



Misioa, Ikuspegia eta Balioak
MISIOA

OSATEK S.A. Osakidetzaren zerbitzu-erakundea da, sozietate publiko moduan sortua, EAE osoan dagoena, irudi bidezko 

diagnostikoaren arloan egituratuta.

Gure Misioa da:

• Euskal osasun-sistema eta gizarte-sistema publikoak babestea, oinarri teknologikoko zerbitzuak emanez eta hornituz.

• Gure jarduera-arloetan (I+G+b) eskuratutako ezagutza sortzen eta zabaltzen laguntzea.

IKUSPEGIA

AMIA azterketatik ateratako ondorioetan oinarrituta, zuzendaritza-taldeak lehentasunezko lau ikuspegi-ildo zehaztu zituen:

BALIOAK

Erakundea osatzen duten pertsona guztiei talde-norabidearen zentzua ematen diete, eta eguneroko zereginaren aurrean jarrera-ildoak
eratzen dituzte.

� Pazienteari eta klinikari orientazioa ematea, pazientearen arreta-mailak sendotuz, erantzuna emanez eta Osakidetzako
profesionalen beharrei aurrea hartuz, hori guztia eraginkortasun eta ebazteko gaitasun handiko irizpideekin.

� Lantaldea eta elkarrekiko babesa, ezagutza eta ekiteko modua partekatuz, eta elkarri lagunduz egunerokoan.

� Berrikuntza eta aldaketa, gure pertsonen sormena eta ekimena garatzeko ahaleginduz.

� Emaitzei begirako orientazioa, une oro erakundearen eraginkortasun kliniko eta ekonomikorik handiena eta bilatuz.

� Elkarrekiko konpromisoa, pertsonen asmoak eta erakundearenak uztartuz.

� Kohesio korporatiboa, ikuspegi korporatiboa bilatuz.

• Zabaltzea
• Jasangarritasuna

• Erreferentzia kalitatean 
• Lidergoa irudi bidezko diagnostikoan



Ildo estrategikoak, helburuak eta proiektuak

1. erronka: 

Eraginkortasun-
mailarik altuena

lortu

2. erronka: 

Itxaronaldiak
murriztu

3. erronka: 

ESIetan
asebetetze-maila

altuari eutsi

4. erronka: 

Pazienteen
asebetetze-maila

altuari eutsi

5. erronka: 

Kalitatean
erreferentzia-
mailari eutsi

medikuen aurrean

6. erronka: 

Sareari ezagutza
eta berrikuntza

erantsi



1. erronka: 

Eraginkortasun-mailarik altuena lortu

1.1 Helburua: Makina bakoitzeko produktibitate-mailak mantendu edo hobetu

Erronka honetan aurrera egiteko, helburu hauek lortu behar ditugu:

Proiektuak:
- Bolanteak hobeto bideratu tipologiaren arabera
- Ekoizpen-prozesuak berrikusi eta eguneratu, GBen antolakuntzari dagokionez
- Zerbitzuen eskaintza hobetu
- Azpiespezialitate-ikasketen protokoloak berrikusi eta optimizatu

1.2 Helburua: Sare-funtzionamendua optimizatu (zentroen arteko bideratzeak)

1.3 Helburua: Proba bakoitzeko denboraren doikuntza optimizatu

Proiektuak:
- Protokoloak eguneratu eta doitu

Proiektuak:
- Lurraldeetako erradiologoek sarean funtzionatzeko protokoloa egin (bideratzeak)

Ildo estrategikoak, helburuak eta proiektuak



2. erronka: 

Itxaronaldiak murriztu

1.1 Helburua: Makina bakoitzeko produktibitate-mailak mantentzea edo hobetzea

1.3 Helburua: Eskariaren kontrola hobetu

Proiektuak:
- Lurraldeetako erradiologoek sarean funtzionatzeko protokoloa egin (bideratzeak)

Proiektuak:
- OSATEKeko erradiologoek parte hartzen duten ospitaleko batzordeetako argibideen protokolizazioan lan egin
- Eskatzaile-zerbitzuak dituzten lan-taldeetan parte hartu edo lagundu, erresonantziaren inguruko jarraibideak 

kontrolatzeko
- Presazko RMaren gaineko dokumentuan lan egin

Erronka honetan aurrera egiteko, helburu hauek lortu behar ditugu:

Proiektuak:
- Bolanteak hobeto bideratu tipologiaren arabera
- Ekoizpen-prozesuak berrikusi eta eguneratu, GBen antolakuntzari dagokionez
- Zerbitzuen eskaintza hobetu
- Azpiespezialitate-ikasketen protokoloak berrikusi eta optimizatu

1.2 Helburua: Sare-funtzionamendua optimizatu (zentroen arteko bideratzeak)

Ildo estrategikoak, helburuak eta proiektuak



3. erronka: 

ESIetan asebetetze-maila altuari eutsi

1.1 Helburua: ESIekin hurbiltasuna eta koordinazioa hobetu

Proiektuak:
- Bileren eta aldizkako ekintzen egutegia finkatu, jardueraren bilakaera edo koordinazioari buruzko
beste gai batzuk jakinarazteko.

Erronka honetan aurrera egiteko, helburu hauek lortu behar ditugu:

Ildo estrategikoak, helburuak eta proiektuak



4. erronka: 

Pazienteen asebetetze-maila altuari eutsi

1.1 Helburua: Sare-funtzionamendua optimizatu (zentroen arteko bideratzeak)

1.2 Helburua: Zentroen egoera ona eta irudi egokia zaindu

1.3 Helburua: Aurretiko komunikazioa arindu pazienteekin

1.4 Helburua: Pazienteen artatze espezifikoa hobetu (banakako artatzea)

Proiektua:
Zentroen egoeraren diagnostikoa egin, eta baita hobetzeko proposamena ere

Proiektuak:
- Hitzorduen egutegiak lehenago zabaldu (gutxienez 45 egun)
- Pazienteen hitzorduak protokolizatu, kontsulta-daten zain egon gabe (control-kasuetan izan ezik)
- Pazienteei hitzordua gogorarazi, hitzordurik ez galtzeko. SMS bidalketa. 

Proiektuak: Pazienteen tipologiaren araberako protokolo espezifikoekin lan egin

Erronka honetan aurrera egiteko, helburu hauek lortu behar ditugu:

Proiektuak:
- Lurraldeetako erradiologoek sarean funtzionatzeko protokoloa egin (bideratzeak)

Ildo estrategikoak, helburuak eta proiektuak



5. erronka: 

Kalitatean erreferentzia-mailari eutsi medikuen aurrean

1.1 Helburua: ESIekin hurbiltasuna eta koordinazioa hobetu

1.2 Helburua: Zentro bakoitzean noizbehinkako harremana ziurtatu medikuekin

1.3 Helburua: Zerbitzuen eskaintzan teknika eta aplikazio berriak gehitzea lortu

Proiektuak:
- Bilerak egin espezialitateekin

Proiektuak:
- EMetan berrikuntza teknologikoak detektatu (gutxienez urtean bat) eta OSATEKen zerbitzuen

eskaintzan gehitzeko prozedura aztertu

Erronka honetan aurrera egiteko, helburu hauek lortu behar ditugu:

Proiektuak:
- Bileren eta aldizkako ekintzen egutegia finkatu, jardueraren bilakaera edo koordinazioari buruzko

beste gai batzuk jakinarazteko.

Ildo estrategikoak, helburuak eta proiektuak



6. erronka: 

Sareari ezagutza eta berrikuntza erantsi

Proiektuak:
- Ikerketa- eta berrikuntza-egitura berritzailea eta inspiratzailea izan 

1.1 Helburua: Parte hartzea handitu I+G+b ekintzetan

Erronka honetan aurrera egiteko, helburu hauek lortu behar ditugu:

Ildo estrategikoak, helburuak eta proiektuak



Ildo estrategikoak: helburuak eta zeharkako proiektuak

Gainera, helburu eta proiektu hauetan egingo dugu lan ikuspegi-helburuak lortzeko: 

Proiektuak:
Barruko komunikazio plana berrikusi eta erakundearen egitura berrira egokitu

1. helburua: Barruko komunikazioa hobetu

2. helburua: Euskarri informatikoa eguneratu

Proiektuak:
Teknologiaren eta ZIen arteko bategite-proiektua, 3 lan-ildo dituena:

3. helburua: Lan-fluxuen homogeneitatea eta errendimendua hobetu

Proiektuak:

- OSATEK barruko praktiken heterogeneitatea aztertu

- Kontraste eta dosia erabiltzeko jarraibideei buruzko azterketa bat egin, lurralde guztietan bateratzeko

- Lurralde eta zentro guztietako erradiologoen azpiespezializazioa hobetzeko lan egin

- Eskaeren/Erosketen/Mantentzearen kudeaketa zentralizatu



Proiektuak:
ISO 9001+ISO14001/Ekoscan ziurtagiriak berritu

4. helburua: Kalitate-ziurtagiriei eta ingurumenaren kudeaketaren ziurtagiriei eutsi

5. helburua: Laneko giroa hobetu

Proiektuak:
Lan-arloko diagnostikoa egin

6. helburua: Euskararen benetako erabileran aurrera egin

Proiektuak:
Euskara Plana onartu eta inplementatu

Ildo estrategikoak: helburuak eta zeharkako proiektuak



Estrategiaren jarraipena

16

Prozesu- eta arlo-egitura baten bidez garatzen da estrategia:

Proiektuak eta 
ekintzak Taldea

Proiektuaren faseak, epeak eta 
arduradunak finkatzen ditu

Hileroko
jarraipena

Zuzendaritza
Batzordea

Proiektuaren garapenaren berri
eman

Hiru hilez
behingo

jarraipena

Helburu estrategikoen
adierazleen kontrola



ERANSKINAK
- 1. eranskina: AMIA eskema
- 2. eranskina: Mapa Estrategikoa
- 3. eranskina: Plan Estrategikoaren jarraipena
- 4. eranskina: Kronograma



AHULTASUNAK…
Zerbitzuen eskaintza ez dago eguneratuta

Informazio-sistema zaharkituak

Gabeziak barruko komunikazioan

Asistentzia-presioa

Langile kualifikatuen gabezia

Euskararen erabilera

MEHATXUAK…
Merkatuan espezialistak falta dira

Eskariaren handitzea

Ikerketa-ildoen gutxitzea

I+G+b baliabide urriak

INDARGUNEAK…
Langileek eskaintzen duten artatzearen kalitatea 

Bezeroen (medikuak, pazienteak) asebetetze-maila 
altua instalazioekin eta informazioarekin

EMaren kostu onargarria

Espezializazioan oinarritutako negozio-eredua

Ezarritako kalitatea kudeatzeko sistema

AUKERAK…
Merkatu-kuota handiagoa hartu

EMaren erabilera berriak 

Formatutako profesionalak hartzea

Lehen mailako arretako medikuak berreztea
erresonantzia magnetikoaren aginduz

Eremu altuko erresonantzia magnetikoa irekitzea, 
edo PET+RM zentroetakoak

1. eranskina: AMIA eskema



2. eranskina: Mapa estrategikoa



3. eranskina: Plan estrategikoaren jarraipena

Ildo
estrategikoak Helburua Adierazlea

Helburua
2018

Emaitza
2018

Helburua
2021

Metatua
2018ko 1. 
hiruhilekoa

Analisia
2018ko 1. 
hiruhilekoa

Metatua
2018ko 2. 
hiruhilekoa

Analisia
2018ko 2. 
hiruhilekoa

L.1 Eraginkortasun-
mailarik altuena
lortu

Batezbesteko
azterketa-
kopurua
txanda
bakoitzean

18 …. …

L.2 Itxaronaldia
murriztu

Bolante-
kopurua
IE/equipo 
bakoitzean

X< 1400 …. …

.... .... ….. …. …

Agindu-koadroa



IE 1 Itxaronaldia murriztu
Helburu estrategikoa:
Ekipo bakoitzaren produktibitate-maila hobetu

Adierazlea: Errendimendua lan-txanda bakoitzeko Helburua:

Lotutako proiektu edo ekintzak:

A. Tipologiaren araberako
bolanteak hobeto bideratu

B .………….

Fasea Arlo arduraduna Data Oharrak

Proiektuaren jarraipenerako fitxa

Plan estrategikoaren jarraipena



4. eranskina: kronograma
2018 2019 2020 2021

1. ildo
estrategikoa

ET.1

ET.2

ET.3

2. ildo
estrategikoa

ET.1

ET.2

ET.5

3. ildo
estrategikoa

ET.7

4. ildo
estrategikoa

ET.2

ET.4

ET.6

ET.8

5. ildo
estrategikoa

ET.7

ET.9

ET.11

6. ildo
estrategikoa

ET.10


