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Per què cal canviar el marc d’avaluació i contractació de serveis vigent?

En principi, per una qüestió de sostenibilitat i de reducció del malbaratament, amb uns 
sistemes d’informació centrats en l’activitat i no en el valor i, en segon lloc, perquè el 
sistema sanitari públic català té un model d’assignació de recursos massa variat, massa 
complex i poc transparent, amb quatre tipologies de contractacions: a) Càpita per a 
l’atenció primària, b) Prospectiva per a les hospitalitzacions, c) Estades per als serveis 
intermedis i d) Programes per a un ampli ventall de serveis. Però, malgrat la diversitat de 
les línies contractuals vigents, el que preval de debò és el sostre pressupostari, una 
vigilància preventiva, que en realitat no aconsegueix contenir la despesa que pretén 
controlar i, per contra, desvirtualitza tots els esforços de la lògica contractual. 
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Com pot ajudar aquest document a la millora desitjable del model de 
distribució de recursos vigent?

En un entorn en el qual els sistemes sanitaris pretenen centrar l’atenció en el valor que 
aporten a la salut de les persones i de les poblacions, aquest document, una iniciativa 
de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, té com a objectiu revisar i analitzar els 
marcs avaluatius i els models de pagament dels serveis sanitaris des d’una perspectiva 
internacional, incloent-hi la catalana, amb la finalitat de veure les limitacions i les 
influències negatives que duen incorporades i proposar recomanacions que facilitin una 
evolució cap a una distribució de recursos més transparent i més valuosa i afavorir les 
reformes necessàries de les organitzacions sanitàries perquè siguin més sostenibles, a 
més d’incentivar el lideratge professional i la implicació dels pacients.
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139 outcomes 7%

National Quality Measures Clearinghouse
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Hem revisat 2.143 indicadors de 14 fonts 
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139 outcomes 7%

National Quality Measures Clearinghouse
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566 outcomes 29%

National Quality Measures Clearinghouse
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FONT INDICADORS OUTCOMES

NQMC (EUA) Michael Porter 2016 1.958 29%

Observatori 14 fonts d’arreu SCGS 2022 2.143 30%

Observatori 3 fonts Catalunya SCGS 2022 635 20%
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Quins són els models vigents de pagament de serveis sanitaris?

▻Pagament per acte (fee-for-service) i prospectiu

▻Pressupost públic

▻Pagament per episodi (bundled payment)

▻Pagament variable per resultats (pay-for-performance)

▻Pagament per càpita (global payment)

▻Pagament de la integració de serveis per atendre persones amb 
necessitats socials i sanitàries complexes 

Orientació
potencial a 
valor
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▲ Qualitat

▲ Eficiència

▲ Satisfacció
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Anàlisi crítica del model d’assignació de recursos del sistema sanitari català

▻ El model capitatiu de l’atenció primària és sòlid, però està estancat

▻ El model prospectiu incentiva les hospitalitzacions però no el seu valor

▻ L’estimació dels IRE és font de polèmica

▻ Les tarifes de les hospitalitzacions estan per sota de costos

▻ No s’incentiven prou les alternatives a l’hospitalització

▻ Mantenir la contractació prospectiva és costós i té poc de prospectiu

▻ El límit d’activitat hospitalària trenca el model prospectiu

▻ El marc real de la contractació de serveis ha acabat sent una negociació de grans xifres

▻ No hi ha incentius per a la coordinació entre nivells ni entre proveïdors

▻ La DMA, tant d’atenció primària com d’hospital, està massa condicionada per la despesa històrica

▻ La contractació de serveis de l’atenció intermèdia rememora l’hospitalària dels temps d’abans

▻ La contractació de serveis de salut mental basada en dispositius i programes no dinamitza el 
desplegament de serveis comunitaris efectius

▻ No hi ha incentius específics per a la transformació digital
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Cas d’estudi per il·lustrar la manca d’orientació al valor del pagament prospectiu i per acte

La senyora Gertrudis ensopega amb la catifa del menjador, es trenca el fèmur i a 
l’hospital li practiquen una artroplàstia d’urgència. Tot va bé, però en el 
postoperatori, probablement per mancances en la mobilització, contreu una 
pneumònia que obliga a traslladar-la a l’UCI on rep antibiòtics i ventilació mecànica. 
Per sort es recupera de l’ensurt i, després de 15 dies, ingressa en una unitat de 
convalescència d’un centre de serveis intermedis. Tres mesos més tard, molt més 
dèbil, torna a casa on rep els serveis domiciliaris d’una fisioterapeuta.

El procés clínic de la senyora Gertrudis generarà tres factures, la primera de 
l’hospital que si, imaginem, utilitza el sistema AP-GRD, classificarà l’episodi a la 
categoria 558, amb un pes relatiu de 6,52 (més de sis vegades el valor mitjà d’una 
alta hospitalària estàndard); una segona factura serà del centre de serveis 
intermedis amb l’import equivalent a 90 estades de convalescència, i una tercera de 
l’empresa responsable de la fisioteràpia corresponent a les sessions domiciliàries 
programades.
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Cas d’estudi per il·lustrar la manca d’orientació al valor del pagament prospectiu i per acte

Dues revisions sistemàtiques Cochrane afirmen que els programes de prevenció de 
caigudes a domicili són efectius, la qual cosa implica que algunes senyores Gertrudis 
(Kaiser diu que fins a un terç) podrien haver evitat la fractura. Coneixent aquesta 
evidència: 

Primera pregunta
Quins incentius econòmics es destinen a la salut pública i a l’atenció 
primària perquè es puguin dur a terme, de manera eficient, els 
programes de prevenció de caigudes en persones fràgils?

Aquest podria ser un assumpte abordable pels objectius del 5% de la part variable 
de l’atenció primària.
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Cas d’estudi per il·lustrar la manca d’orientació al valor del pagament prospectiu i per acte

Molts estudis relacionen la immobilitat excessiva de les persones grans 
hospitalitzades amb la fragilitat induïda i els riscos de complicacions diverses, per la 
qual cosa si la senyora Gertrudis hagués estat mobilitzada més precoçment potser 
hauria tingut menys probabilitats d’adquirir una pneumònia postoperatòria, de 
manera que llavors la catalogació de l’episodi hauria estat la de l’AP-GRD 211, amb 
un pes relatiu de 2,17 i, per tant, la factura hauria tingut un import sensiblement 
inferior. D’acord amb l’evidència coneguda: 

Segona pregunta
Quins incentius econòmics es destinen als hospitals perquè promoguin 
un treball infermer més ajustat als requeriments de les persones 
fràgils?

Aquesta podria ser una qüestió plantejable en una estratègia de pagament per 
episodi.
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Cas d’estudi per il·lustrar la manca d’orientació al valor del pagament prospectiu i per acte

Al Canadà s’aixequen veus que clamen perquè els serveis intermedis siguin més 
comunitaris. Amb el model actual, si la unitat de convalescència promou serveis de 
rehabilitació domiciliària, com que la base del finançament són les estades, es veu 
penalitzada. I d’aquí neix la tercer pregunta: 

Tercera pregunta
Quins incentius econòmics es destinen als centres de serveis 
intermedis perquè reverteixin institucionalitzacions excessives i 
fomentin els serveis a domicili?

Aquest aspecte seria clau en un model de finançament de l’atenció a les persones 
amb necessitats socials i sanitàries complexes de base comunitària, com PACE, 
Integrated Care Services o Personal Health Budget.
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Cas d’estudi per il·lustrar la manca d’orientació al valor del pagament prospectiu i per acte

Conclusió
Com que el canvi radical de model, tot i que desitjable, és poc 
probable, el comprador de serveis faria bé d’anar movent fitxes per 
incentivar pràctiques valuoses i evitar premiar involuntàriament la 
fragmentació de la gestió clínica.
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10 PRINCIPIS



32

PRINCIPIS

1. Que tingui un propòsit clar: la millora de la salut poblacional i individual

2. Que incorpori indicadors avaluatius d’efectivitat, d’eficiència i de percepció dels pacients

3. Que tingui un abast global sense fragmentacions

4. Que sigui creïble i tingui el suport de tots els actors del sector

5. Que mostri el camí del valor i de la sostenibilitat a les organitzacions sanitàries

6. Que estigui basat en la millor evidència disponible

7. Que funcioni amb informació fiable, harmonitzada i transparent

8. Que combati la burocràcia innecessària

9. Que es basi en la confiança i en la rendició de comptes i no només en el control previ

10. Que sigui avaluable i contingui procediments d’ajust
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UN MODEL
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UN MODEL

Que té com a objectiu el finançament de la preservació i millora 
de la salut poblacional i individual i que evita, o fins i tot 
penalitza, la fragmentació i el consum inapropiat de serveis. 

En aquest sentit, seria recomanable revisar i rectificar les 
limitacions observades per estendre el model de finançament 
capitatiu ajustat a les característiques i necessitats poblacionals 
que ja s’havia dut a terme, de manera pilot, en cinc territoris 
catalans.
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10 RECOMANACIONS
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10 RECOMANACIONS
per fer evolucionar el model actual
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RECOMANACIONS (1)

1. Reactivar la Central de Resultats, amb reorientació a outcomes (PREM i PROM).

2. Fomentar la coordinació entre nivells i entre xarxes a l’estil ACO.

3. Refermar la contractació de serveis per càpita de l’atenció primària amb nous incentius a 
la salut comunitària, el treball en equip multidisciplinari, l’ús racional del medicament.

4. Potenciar l’autonomia de gestió i la rendició de comptes de les organitzacions i de les 
unitats clíniques en detriment del control previ. 

5. Reorientar la contractació de serveis hospitalaris: actualitzar els IRE i no vincular-los al 
nombre d’altes, obrir línies de pagaments per episodi i per resultats amb l’ús, per 
començar, del 5% de la part variable i redissenyar la DMA amb criteris professionals.

6. Promoure l’atenció a les persones amb necessitats socials i sanitàries complexes en 
l’entorn comunitari adoptant un model específic de finançament i l’impuls de la nova 
Agència AISS. Emmirallar-se en les experiències de finançament de la integració de serveis 
d’Anglaterra i Escòcia.
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RECOMANACIONS (2)

7. Repensar el finançament dels serveis intermedis i de salut mental i fer-ho d’acord amb el 
finançament de l’atenció en entorn comunitari dels pacients amb necessitats socials i 
sanitàries complexes.

8. Fer evolucionar la part variable de la contractació. En aquesta estratègia hauria d’ajudar la 
recuperació de la Central de Resultats i el model anglès del CQC implicant els clínics en 
l’establiment de criteris valuosos. També caldria modificar l’IQF.

9. Generar un model homologat, harmonitzat i estabilitzat de costos dels processos clínics. 
Amb aquesta iniciativa, a l’estil IHPA australià, es podrien obtenir costos reals i, per tant, 
tarifes útils per a l’estímul de les bones pràctiques.

10. Fomentar la innovació i la transformació digital de valor amb més experiències de 
finançament a risc compartit entre els proveïdors de serveis sanitaris i la indústria.
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