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Resum 
executiu

L’Atenció Primària és el primer nivell d’assistència a les 
persones  que té la vocació de resoldre els problemes de 
salut més freqüents i té un rol central dins del sistema 
sanitari en els objectius de millorar l’estat de salut de la 
població, assegurar l’accessibilitat, l’equitat, i garantir la 
sostenibilitat del sistema sanitari.

Els reptes de l’atenció primària són múltiples, i requereixen 
intervencions multinivell per mantenir i millorar la qualitat 
del sistema d’atenció primària: canvis urgents a nivell macro 
(polítiques públiques, pressupostos, canvis estructurals), 
a nivell organitzatiu (innovació, redisseny), i nivell micro 
(funcionament diari dels equips). 

Aquest treball s’ha centrat en l’elaboració de propostes 
d’innovació a nivell mezzo de l’organització, que permetin 
millorar els instruments i processos de treball dels 
professionals, per tal d’incrementar l’impacte en la salut de 
les persones ateses.

Les propostes d’innovació s’han elaborat a través 
d’una treball combinat amb la visió d’un grup d’experts, 
la participació amplia de professionals a través d’un 
qüestionari administrat a 470 professionals, i la visió de les 
persones ateses per l’atenció primària a través d’un taller 
de treball. En la fase d’identificació de necessitats amb els 
professionals s’han identificat 57 necessitats, de les quals 
7 han estat prioritzades pels professionals. Així mateix, el 
taller amb persones ateses ha permès identificar 6 temes 
d’expectatives i necessitats d’innovació.

A partir d’aquestes necessitats prioritzades, 
el grup d’experts del projecte ha proposat 
desenvolupar 5 projectes d’innovació concrets:

Gestió proactiva de la demanda a partir del 
perfil clinico-social dels pacients

Innovar en la tipologia de visites per gestió de 
demanda reactiva o predictible

Disposar de tecnologies diagnòstiques i 
terapèutiques al CAP

Crear espais entre professionals per a la 
discussió de casos i decisions compartides

Reprendre les Rutes Assistencials de manera 
innovadora per a les principals patologies que 
desenvolupen la cronicitat. Aquest repte no 
s’ha treballat amb el grup d’experts d’aquest 
projecte, donat que ja s’estava desenvolupant 
amb el Departament de Salut i Esade Creapolis 
a través d’altres grups d’experts en les matèries, 
de les Rutes Assistencials 2.0 de Complexitat, 
Cronicitat, Diabetis i pròximament la de 
Respiratori i d’altres.

01

02

03

04

05

Altres propostes fetes pel grup d’experts i que ja s’estan 
contemplant i / o desenvolupant d’alguna manera en 
el sistema de salut per part del CatSalut o el propi 
Departament de Salut són: 

→  Els equipaments diagnòstics en AP per augmentar la 
resolució assistencial. 

→  Millorar la gestió de la demanda a partir de l’evolució i 
creixement del rol de la infermera i els administratius en 
els EAPs. 

→  Desenvolupar una cartera de serveis en AP. Que inclogui 
l’atenció al final de la vida de les persones.

→  Desenvolupar l’atenció integrada.
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Més enllà de les 5 propostes de projectes 
d’innovació, també s’han recollit diferents 
propostes i necessitats urgents a nivell macro, 
que tot i estar fora del perímetre d’aquest 
projecte d’innovació a nivell mezzo, és rellevant 
considerar per a abordar de forma sistèmica els 
canvis necessaris a l’atenció primària:

Finalment, és important no perdre de vista que 
totes aquestes propostes de canvi (els projectes 
d’innovació proposats i els canvis estructurals a 
nivell macro) han d’orientar-se a millorar l’atenció 
a les persones i les seves expectatives, que en 
un taller amb ciutadans s’han resumit en 8 temes 
claus: 

Temps, accés i 
puntualitat.

Coordinació – continuïtat entre 
AP i AE.

Facilitat i simplificació del procés 
d’atenció.

Atenció pro activa i 
preventiva.

Confiança amb una atenció 
rebuda de qualitat i empàtica.

Professionals amb temps 
disponible.

Disminuir les diferències 
importants de serveis entre CAPs.

Millorar la visibilitat i 
informació de l’oferta de 
serveis de l’Atenció Primària.

01

02

03

04

05

06

07

08

→  Necessitat d’incrementar els recursos professionals, 
tecnològics i d’espais amb funcionalitats més adaptades 
a les necessitats noves necessitats emergents.

→  Millorar la situació laboral i carrera professionals dels 
col·lectius d’Atenció Primària, evitant la fuita actual de 
talent i professionals.

→  Millorar la relació i la integració entre nivells 
assistencials, amb els serveis socials i l’atenció 
comunitària.

→  Incrementar capacitat i autonomia de gestió dels 
centres d’atenció primària. 

→  Millorar  la capacitat de prescripció des d’atenció 
primària (prescripció infermera, prescripció social, 
prescripció de productes intermedis).
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01. Introducció:
objectius i 
metodologia
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01. Introducció:
objectius i metodologia

L’Atenció Primària és el primer nivell d’assistència a les 
persones amb la vocació de resoldre els problemes de salut 
més freqüents, en coordinació amb el nivell hospitalari, la 
xarxa de salut mental, els serveis socials i la salut pública. 
L’atenció primària es caracteritza per la seva accessibilitat, 
atenció integral (centrada en la persona, i no en la malaltia), 
el treball en equip i la longitudinalitat.

L’Atenció Primària té un rol central dins del sistema 
sanitari en els objectius de millorar l’estat de salut de la 
població, assegurar l’accessibilitat, l’equitat, i garantir la 
sostenibilitat del sistema sanitari.

Des de fa diverses dècades, a partir de la reforma de 
l’atenció primària dels anys 80 inspirada amb la declaració 
d’Alma-Ata de l’Organització Mundial de la Salut, els 
sistemes sanitaris han intentat reforçar el paper de 
l’atenció primària. La literatura científica, les publicacions 
de societats professionals i les propostes de professionals, 
direccions i gerències al voltant del futur de l’atenció 
primària són extenses i múltiples. I tanmateix, l’atenció 
primària segueix en una situació d’estancament, amb 
una dotació insuficient de recursos pressupostaris i 
professionals, infraestructures poc adaptades, excés de 
processos burocràtics o administratius i en molts casos 

1.1. Objectius 
i perímetre

molt poc desenvolupament d’una atenció integrada i 
coordinada entre nivells assistencials i d’altres àmbits com 
el social, residencial i comunitari. L’arribada de la pandèmia 
ha contribuït a accentuar aquesta situació, amb un 
impacte negatiu important que es manifesta amb un elevat 
esgotament dels professionals.

Els reptes de l’atenció primària són múltiples, i requereixen 
intervencions multinivell per mantenir i millorar la qualitat 
del sistema d’atenció primària: canvis urgents a nivell macro 
(polítiques públiques, pressupostos, canvis estructurals), 
a nivell organitzatiu (innovació, redisseny, nous serveis), i 
nivell micro (funcionament diari dels equips). 

Aquest treball pretén identificar propostes innovadores 
a nivell mezzo de l’organització, que permetin millorar els 
instruments i processos de treball dels professionals, per 
tal d’incrementar l’impacte en la salut de les persones 
ateses.

Aquest projecte, encarregat pel Departament de Salut, 
està liderat per Esade Creapolis, la Societat Catalana 
de Gestió Sanitaria, la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària i la Associació d’Infermeria Familiar i 
Comunitària de Catalunya.
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→  Identificar i consensuar les àrees de millora de l’Atenció 
Primària de Salut.

→  Dissenyar els principals eixos que han de configurar el 
model de l’Atenció Primària en els propers anys: EAPs, 
Atenció Comunitària i Integració.

→  Innovar el model organitzatiu: competències, rols i 
tipologies de professionals, sistemes i tecnologies de la 
informació, model funcional d’espais, model de decisions 
compartides, etc.

Figura 01. 
Perímetre del projecte

Macro

Mezzo

Micro

01. Professionals
02. Processos
03. Espais
04. Tecnologia
05. Cartera de serveis
06. Relacions entre nivells assistencials

Els objectius del projecte són:

El perímetre dels treballs s’ha focalitzat en propostes 
d’innovació que facin referència a l’àmbit mezzo de la 
gestió, orientades a millorar la gestió dels professionals, els 
processos, els espais, la tecnologia (equipament i TIC), la 
cartera de serveis i les relacions entre nivells assistencials. 
Sent conscients que hi ha també necessitats i demandes 
d’innovació, de recursos i de canvis estructurals a nivell 
macro, aquest no és l’àmbit de reflexió d’aquest projecte.
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Els treballs s’han realitzat en 4 fases: preparació dels treballs, 
identificar necessitats d’innovació, prioritzar propostes i 
dissenyar prototips d’innovació. I aquest procés s’ha realitzat a 
partir de la metodologia d’innovació Design Thinking

1.2. Metodologia 
utilitzada i participants

Figura 02. Fases de la 
metodología de treball

Revisió 
documents de 

referència

Grup d’expert 
(focus grup 
Metaplan)

Grup d’experts 
(2 focus grup de 

generació d’idees)

Grup de pacients 
(focus grup 
Metaplan)

Grup d’experts 
(1 focus grup 

propostes finals)

Anàlisi comparat 
d’AP amb 

altres països

Professionals 
d’AP (enquesta)

Priorització
comité executiu

Preparació 
dels treballs

Identificar
necessitats

Generar propostes 
d’innovació 
i prioritzar

Prototips
de projectes
d’innovació

El projecte ha estat dirigit per un Comitè Executiu format 
per les següents persones:

Els treballs tècnics han estat elaborats per un 
Grup d’Experts composat per 22 professionals 
de l’atenció primària.

→ Sr. Rafa Ruiz, Director estratègic, Comissió 
Departamental per a l’Impuls Estratègic en Atenció 
Primària i Salut Comunitària. Departament de Salut.

→ Sra. Belen Enfedaque, Comissió Departamental
per a l’Impuls Estratègic en Atenció Primària i Salut 
Comunitària | Departament de Salut.

→ Sr. Antoni Sisó, President de la CAMFiC,
Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitàriacompartides.

→ Sra. Alba Brugués, Presidenta de AIFiCC, Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. 

→ Sr. Ramón Cunillera, President de la Societat Catalana 
de Gestió Sanitària.

→ Sr. Oriol Alcoba, Director General de Esade Creapolis.

→ Sra. Marta Carrió, Directora Innovation & 
Entrepreneurship a Esade Creapolis.

→ Sr. Josep Maria Grego, Health Manager i Director 
Forum ITESSS de Esade Creapolis. 
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També s’ha comptat amb la participació d’un grup de 15 
pacients, amb diferents perfils d’us dels serveis sanitaris, 
mitjançant un taller per identificar les necessitats 
d’innovació des del punt de vista del pacient. Totes les 
aportacions rebudes es van incorporar per l’anàlisi i 
priorització de propostes d’innovació.

DS

DS

DS

DS

AIFiCC

AIFiCC

AIFiCC

AIFiCC

TS

SCGS

SCGS

SCGS

SCGS

CAMFIC

CAMFIC

CAMFIC

CAMFIC

AIFiCC

AIFiCC

AIFiCC

SCGS

CAMFIC

Sr. Pere Vivó

Sra. Marta Carrasco

Sra. Yolanda Lejardi

Sr. Jaume BenavenS

Sra. Ester Gimenez

Sr. Paco Francisco Cegri

Sra. Mireia López

Sra. Lorena Villa 

Sra. M Antonia Rocabayera

Sr. Xavier Bayona

Sra. Sònia Perez

Sr. Emili Burdoy

Sr. Antoni Peris

Sr. Albert Casasa Plana

Sra. Esther Limón Ramírez

Sr. Daniel Ferrer-Vidal.

Sra. Mònica Solanes Cabús

Sra. Ariadna Port

Sra. Glòria Rius

Sra. Cèlia Garcia

Sra. Montserrat Figuerola

Sr. Joan Lozano

Director d’EAP moncada/rexac

Responsable d’Atenció ciutadania Gerència AP Barcelona. Institut Català de la Salut

Directora Assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat. Institut Català de la Salut

Gerent CAPSBE

Directora adjunta de l’Equip en Atenció Primària a Matadepera EAP

Referent Responsable d’Estratègia i Innovació AIFiCC

Doctorada en ciències infermeres. CAPSBE

Especialista en IFiC 

Referent treball social a la regió Metropolitana Nord i treballadora social al CAP de 
Sant Adrià de Besós

Director EAP – GdT Gestió CAMFiC. Institut Català de la Salut

Directora APS BSA

Director Atenció Primària CSdM 

Director EAP CASAP

Cap d’Estudis d’ACEBA

Membre de la Junta Directiva de la CAMFiC. Assistencial a Metropolitana Nord, 
Institut Català de la Salut

Directiu Institut Català de la Salut, Tarragona

Membre de Junta Directiva de la CAMFiC. Assistencial (Lleida), Institut Català de la Salut

Especialista en IFiC. Vocal de la Junta Directiva de AIFiCC. Assistencial a Catalunya Central

Vocal de la Junta Directiva de AIFiCC. Assistencial a CST

Directora Infermeria Atenció Primària CST

Gerent Metro Sud -Institut Català de la Salut

Gerent de la Fundació Atenció Primària 

Entitat Nom i cognoms Lloc de treball/Altres
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02. Identificació
de necessitats
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En una primera etapa, s’ha convocat una primera 
reunió de treball del grup d’expert per tal d’identificar 
de forma estructurada (sota les dimensions d’anàlisi: 
professionals, cartera de serveis, processos, relacions 
entre nivells, espais i tecnologies) les necessitats de 
l’atenció primària que es podrien abordar a través de 
projectes d’innovació.

Aquesta primera fase s’ha fet a partir d’un treball 
previ de preparació individual del taller per generar 
idees (brainstorming) per tal d’identificar de forma 
estructura les necessitats actuals de l’atenció primària, 
i proposar 3 necessitats principals per a cada una de les 
dimensions d’anàlisis.

2.1. La visió
dels professionals

Tabla 01. Nombre de necessitats 
d’innovació identificades inicialment

01. Professionals

02. Processos

03. Espais

04. Tecnologia

05. Cartera de serveis

06. Relació entre els 
nivells assistencials

TOTAL

3

5

1

2

3

2

16

11

13

7

11

8

7

57

Dimensions Necessitats 
Macro

Necessitats 
Mezzo

Les propostes formulades s’han treballat durant un 
taller per tal d’agrupar-les (en cas que fossin iguals) i 
classificar-les en nivell Macro (fora de l’abast del projecte) 
i Mezzo (àmbit de l’anàlisi). Les propostes rebudes s’han 
classificat segons: alta ocurrència (molts experts les 
formulen de forma individual) o mitja/baixa ocurrència

En resum, al primer taller de treball es van identificar 57 
necessitats a l’atenció primària.

02 Identificació
de necessitats
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En una segona etapa, s’ha realitzat una enquesta a un 
grup ampli i multidisciplinari de professionals de l’atenció 
primària (Metges, Infermeres, TCAI, Administratius, 
Equips directius, Treball social, Odontologia, Pediatria 
i Residents) per tal d’avaluar la importància relativa de 
cada una de les 61 necessitats identificades inicialment i 
també del grau de satisfacció (o insatisfacció) sobre la 
situació actual.

L’administració s’ha realitzat amb el suport de les 
societats professionals, científiques i associacions, i 
principalment a través de CAMFiC, AIFiCC, SCGS

Es van rebre resposta de 470 professionals, 469 
respostes completes, que son el 8,7% del total de 
l’univers enviat.

Les respostes s’ha analitzat globalment i també per 
variables (Categoria professional, Sexe, Equip Directiu, 
Regió Sanitaria, Tipus de proveïdor, Àmbit rural/urbà)

Les respostes rebudes s’han prioritzat en funció de la 
seva elevada importància i baixa satisfacció sobre la seva 
situació actual. En concret, s’han establert els següents 
llindars de priorització:

En el grup de necessitats de prioritat 1 s’han 
identificat 7 necessitats:

Necessitats 
de prioritat 01

Necessitats 
de prioritat 02

→  Molt importants. Percentatge de valoracions 4 i 5 
(escala 0 a 5) superior a la mitjana més una desviació 
estàndard.

→  Molt insatisfets. Percentatge de valoracions 0 a 2 
(escala 0 a 5) superior a la mitjana més una desviació 
estàndard.

→  Molt importants. Percentatge de valoracions 4 i 5 
(escala 0 a 5) superior a la mitjana.

→  Molt insatisfets. Percentatge de valoracions 0 a 2 
(escala 0 a 5) superior a la mitjana.
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En el grup de necessitats de prioritat 2 
s’han identificat 16 necessitats.

Tabla 02. Les 7 necessitats de prioritat 1

01. Cartera de serveis

02. Professionals

03. Processos

04. Tecnologia TIC

1.1 Concretar i avançar en la definició de una Cartera de Serveis per 
Atenció Primària.

2.7 Ampliar els EAP amb professions que augmentin la resolució 
i responguin a necessitats: nutricionistes, psicòlegs, podòlegs, 
fisioterapeutes o altres).

2.8 Potenciar el talent dels professionals: formació, recerca, innovació, 
carrera professional, intercanvi de professionals.

2.10 Posar en valor els professionals de l’AP i visualitzar el seu rol al 
sistema de salut i a la població.

3.4 Disminuir la burocràcia dels processos administratius disminuint 
càrregues de feina interna i guanyant accessibilitat per l’usuari, 
flexibilitzar estructures i comissions.

3.5 Creació d’espais a les agendes dels professionals per compartir i 
debatre casos de pacients.

5.2 Disposar de dispositius mòbils (tauletes) per a l’atenció domiciliària 
aguda i crònica.

Dimensió Prioritat 01: 
7 necessitats
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Tabla 03. Les 16 necessitats de prioritat 2

Dimensió Prioritat 02: 
16 necessitats

01. Cartera de serveis

02. Professionals

03. Processos

04. Relació entre nivells i 
àmbits assistencials

06. Tecnologia mèdica i dispositius

07. Espais als centres

05. Tecnologia TIC

1.6 Ampliar la tipologia de subministrament de material ortopèdic (per 
exemple incloure el matalàs antiescares, eina bàsica per a la prevenció 
de nafres per pressió)

2.5 Capacitat d’autogestió de les agendes per part de metges i 
infermeres.

2.9 Implicar als professionals en la presa de decisions: direccions 
participatives en els EAP, delegació responsabilitats, autogestió dels 
professionals.

2.11 Incrementar la visibilitat mediàtica dels professionals d’Atenció 
Primària.

3.6 Incorporar al pacient com a agent actiu en el seguiment de la seva 
malaltia: apoderar a les persones, autocures...

3.7 Redefinir el circuit i atenció urgent i no urgent dins de l’Atenció 
Primària

3.11 Definir de manera real el procés de salut mental en l’atenció 
primària, incrementant la resolució en l’EAP introduint eines comuni-
tàries al procés d’atenció.

3.12 Crear una cultura d’innovació i de canvi cap a la millora a les 
diferents organitzacions de salut per a generar valor pel ciutadà i els 
professionals.

4.5 Dotar elements tècnics per a implementar sistema de decisions 
compartides amb atenció especialitzada.

4.6 Millorar la coordinació per reduir les duplicitats de les proves 
complementàries, sobretot analítiques de sang, hi ha persones que es 
fan les extraccions a l’hospital i a la setmana al centre.

5.5 Dotar d’un sistema d’avís de consulta (gestor de cues) a les sales 
d’espera que garanteixi l’anonimat dels pacients.

5.6 Evolucionar els programaris (ECAP, LMS...) de gestió assistencial i 
administrativa per tal d’automatitzar i agilitzar processos.

6.2 Incorporar sistemes de monitoratge domiciliari/ambulatori (medical 
devices) connectats amb l’AP, que permetin detectar descompensa-
cions de les patologies cròniques (ICC, HTA, DM2, Asma...).

6.3 Incorporar tecnologies d’autocontrol per a millorar adherència als 
tractaments dels pacients.

7.1 Disseny funcional i arquitectònic que faciliti diferenciar circuits 
(circuit net/brut, circuits per perfils de pacients – cas covid-; circuits 
pacient/professional).

7.4 Disposar d’espais salut per a la desconnexió/pauses del 
professional (confortable, ampli, lluminós i net).
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→  En general, els professionals per àmbit geogràfic (rural, 
semiurbà i urbà) han puntuat molt semblant, tot i que 
de mitjana, els professionals de l’àmbit semi-urbà han 
puntuat en un grau d’importància lleugerament més 
elevat.

→  Els professionals en posicions directives han considerat 
les preguntes lleugerament de menor importància que 
els no directius, però amb diferències no significatives.

→  I per tipus d’entitat proveïdora, els professionals de 
l’EBA són els que han puntuat menys importants les 
preguntes plantejades i els professionals d’identitats 
concertades han considerat les preguntes lleugerament 
més importants que la mitjana.

→  Els professionals de l’àmbit semi-urbà són els més 
insatisfets, amb una diferència del -7,8% respecte la 
mitjana de satisfacció. I els professionals de l’àmbit urbà 
i rural presenten una major satisfacció que la mitjana 
(+2,2% i +1,7%)

→  Els professionals en posicions directives presenten un 
grau de satisfacció més elevat que la mitjana (+11,9%) 
sobre la situació actual.

→  Finalment, per tipus d’entitat proveïdora s’observa 
que tant els professionals de l’EBA (+14,6%) com 
concertats (+10,9%) presenten una satisfacció elevada 
respecte la mitjana de puntuació. I els professionals de 
l’ICS presenten una major insatisfacció.

Les respostes rebudes, i el seu grau d’importància i 
satisfacció, s’han analizat també segons les diferents 
variables: àmbit geogràfic, professional o directiu, tipus 
d’entitat proveïdora, i no s’han identificat diferències 
significatives que alteressin els criteris de priorització.

A nivell d’importància, s’han detectat els següents 
patrons de resposta:

A nivell de satisfacció, els patrons de resposta han 
estat els següents:
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Aportacions de les persones 
ateses  a la pregunta 1: Objectius, 
expectatives i necessitats en el 
procés d’atenció primària
L’accés i el temps

En paral·lel a l’enquesta a professionals per tal 
d’identificar les necessitats expressades pels 
professionals de l’Atenció Primària, s’ha realitzat un 
taller de treball amb un grup de persones ateses. 

L’objectiu del taller de persones ateses era comprendre 
la percepció, les seves necessitats i expectatives en 
relació a l’atenció primària, i es van formular dues 
preguntes:

La dinàmica de la sessió va ser de dues hores. Es van 
formular les preguntes per separat, amb un torn de paraula 
individual, i un resum de les principals aportacions al final de 
cada pregunta. Les instruccions rebudes per les persones 
ateses, per respondre a les preguntes eren:

2.2. La visió de les 
persones ateses 

Objectius, expectatives i necessitats 
en el procés d’atenció primària

Accés fàcil per telèfon (durant la Covid-19 
no ha estat sempre fàcil). No anar al CAP a 
demanar hora presencialment ja que no ha sigut 
possible realitzar-ho telefònicament.Situacions que les persones ateses volen 

evitar quan són atesos a atenció primària: què 
veieu, què penseu, què sentiu, què observeu.... Eliminar les visites al CAP més 

administratives (tires, receptes,...), que durant 
el COVID-19 es van eliminar moltes i ara s’estan 
recuperant. Realització des de casa, farmàcies o 
altres localitzacions de més proximitat.

Un sistema més proactiu: estan esperant que 
anem al CAP si ens passa alguna cosa. Més 
seguiment de les persones ateses: “Si em falta 
una vacuna dels meus fills, no ho hauria de 
detectar jo”.

Millorar la puntualitat (amb la pandèmia ha 
millorat). S’ha de millorar la rapidesa de l’atenció 
a la pública. Bona atenció i ràpida encara que no 
sigui una urgència.

Més flexibilitat d’horaris: especialistes per 
la tarda.

01 01

02
02

03

04

05

→  Intervencions per ordre, tothom intervé.

→  Concís i breu.

→  Situacions generalitzables i recurrents (evitar 
anècdotes o situacions excepcionals)

→  No es posa en qüestió les aportacions de ningú (“no 
estic d’acord”), però es pot demanar que es desenvolupi 
o s’expliqui més.

→  Al final de cada pregunta, resum a partir de les notes 
que hem pres.
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L’atenció rebuda La cartera de serveis

Les tecnologies

Les relacions amb 
l’atenció especialitzada

Fomentar l’atenció empàtica per evitar 
sensacions d’atenció ràpida i delimitada per el 
temps de consulta. 

Programes de prevenció per malalties 
importants i que es pugui monitoritzar. S’ha 
de millorar el seguiment i control d’aquestes 
malalties ja que no es realitza de forma correcte.

Millora en l’accés a les proves diagnòstiques 
de la sanitat privada a La meva Salut. És 
necessari millorar i facilitar la connexió entre la 
salut privada i la pública per als usuaris mixtos 
sobretot en matèria d’informació per a que el 
metge de capçalera disposi de tota la informació 
del pacient.

Major accessibilitat als metges especialistes 
en els centres sanitaris. Algunes especialitats 
haurien d’estar més presents als CAP. 

Poder demanar un canvi de metge amb 
coneixement de causa, i poder tenir valoracions 
del CAP contrastades. Evitar canviar de metge 
per valoracions informals.

S’ha de millorar la visibilitat i número dels 
CUAP, estan infravalorats, poc coneguts i n’hi 
ha pocs. Falten estructures intermitges entre el 
CAP i les urgències de l’hospital.

La Meva Salut: contacte amb els professionals i 
resolució per telèfon d’algunes consultes.

Els CAP haurien de tenir una cartera de serveis 
més amplia, en matèria d’especialitats i proves. 
Hi ha una tendència a centrar-ho tot en l’ 
hospital, quan es podria aprofitar més els CAP.

Importància de la visita presencial. Per a 
moltes persones la interacció (contacte humà) 
amb el metge o professional és essencial per 
millorar la seva salut.

Garantir que no hi hagi diferències importants 
de servei entre dos CAP: en temes de 
disponibilitat de cites, qualitat d’atenció i s’han 
d’estandarditzar processos per a que no hi 
hagin protocols diferents per mateixes malalties.

Evitar la barrera tecnològica en persones 
molt grans.

El metge es considera clau, per tant, es troba la 
necessitat de poder escollir o evitar el metge 
especialista assignat. 

Millorar el canal de comunicació amb els 
especialistes.

Escurçar demores en el procés (que 
s’accentua quan es deriva a l’hospital). El temps 
d’accés als especialistes és massa llarg.

Millora de les localitzacions de les proves 
pensant en el pacient: “¿per què si tinc el CAP al 
Poblenou, l’analítica l’he de fer a Sant Joan Despí?”

Xarxa pública única i coordinada. Atenció inte-
gral. Que tots els actors del sistema públic puguin 
accedir a totes les proves que s’han realitzat al 
pacient, que hi hagi comunicació entre ells.

01 01
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Aportacions de les persones 
ateses a la pregunta 2: Situacions 
que les persones ateses volen 
evitar quan son atesos a l’atenció 
primària: què veieu, què penseu, 
què sentiu, què observeu...

Percepció de manca de professionals i sensació 
que els professionals estan desbordats (no 
només al final del dia, sinó també a primera 
hora). Es percep que els professionals pateixen 
perquè no poden donar el servei que voldrien.

Evitar esperar 1 hora en una cita donada 
(puntualitat), i en obtenir cita per un 
especialista (1 any).

Evitar que els medicaments (tractaments 
crònics) que es recullen en farmàcies no 
estiguin renovats.

No realitzar canvis d’idioma per les aparences 
de les persones ateses.

Percepció que algunes decisions de gestió no es 
prenen amb criteris clínics. Recuperar la confiança, que les coses i decisions 

no es fan per estalviar.

Millora en la gestió i atenció a les 
reclamacions “Que si faig una reclamació, 
que em facin cas, que em donin una 
explicació (que no em toregin)”

Reduir la documentació en paper en tots 
els casos que sigui possible (adaptat a les 
expectatives de cada pacient). Sensibilitat 
per la sostenibilitat. Extensible a millorar la 
gestió dels residus (cas tires reactives)

01

02

03 07

04 08

05

06
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Una major facilitat d’accés al CAP (flexibilitat 
d’horaris, accés fàcil per telèfon, visualitzar 
els CUPA, etc.), un temps de citació menor 
(tant a les visites d’atenció primària com a les 
derivacions a l’especialista) i una millora de la 
puntualitat en el dia de la visita.

Expectativa d’un sistema més proactiu que 
reactiu (esperar que el pacient vagi al metge), 
amb seguiment actiu de malalts, prevenció, 
vacunació, etc.

Una expectativa de xarxa única i coordinada 
(els actors poden accedir a totes les proves 
del pacient, i es comuniquen entre ells), una 
millora en el temps de derivació a l’atenció 
especialitzada.

Atenció més empàtica, confiança en les 
decisions basades en criteris clínics i no 
econòmics, evitar la percepció de diferències 
entre els CAP, resposta adequada a les 
reclamacions i suggeriments.

Evitar visites innecessàries al CAP per 
gestions administratives, evitar la barrera 
tecnològica per les persones grans, evitar 
problemes de medicaments no renovats quan 
es va a la farmàcia.

Evitar la percepció que els professionals estan 
sobrecarregats, evitar la percepció d’atenció 
ràpida i delimitada pel temps de consulta.

Aconseguir una major equitat en l’oferta 
de serveis des dels CAPs, així com en 
l’accessibilitat d’aquests, evitant diferències 
substancials entre centres assistencials.

Evitar la manca de coneixement en els 
ciutadans en general, de la cartera de 
serveis de què disposen en els seus CAPs de 
referència i de com es pot accedir de la millor 
manera i en quines condicions.
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Aquestes aportacions es van presentar 
al Comitè Executiu, i es van sintetitzar 
en 6 expectatives expressades per les 
persones ateses:

Temps, accés 
i puntualitat

Atenció proactiva 
i preventiva

Coordinació – continuïtat 
entre AP i AE

Confiança amb una atenció 
rebuda de qualitat i empàtica

Facilitat i simplificació del 
procés d’atenció

Professionals amb 
temps disponible

Disminuir les diferències 
importants de serveis 
entre CAPs

Millorar la visibilitat i 
informació de l’oferta de 
serveis de l’Atenció Primària
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03. Priorització 
de necessitats 
i propostes 
d’innovació
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03 Priorització de 
necessitats i propostes 
d’innovació

→  A partir de l’estudi bibliogràfic i de les propostes del 
grup d’experts s’identifiquen 57 possibles necessitats 
d’innovació.

→  A partir de l’enquesta a professionals es prioritzen en 7 
+ 16 necessitats.

→  Es realitza un taller amb les persones ateses on sorgeixen 
6 temes d’expectatives i necessitats d’innovació.

En resum, la primera fase d’identificació de necessitats 
ha permès:

La fase de priorització es va realitzar a nivell de grup 
d’experts i del comitè executiu.

El grup d’experts ha realitzat dues sessions de treball 
per analitzar les diferents necessitats identificades i 
priorització d’àrees d’innovació. Aquest resultat va 
suposar centrar la innovació en 3 reptes:

I en total, el grup d’experts va proposar fins a 23 
projectes diferents d’innovació. 

Augmentar la capacitat de resolució 
assistencial

Millorar la gestió 
de la demanda

Desenvolupar i ampliar les 
competències dels professionals

01
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03
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09Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Tabla 04. Els 3 reptes i les 23 idees 
d’innovació proposades

DimensióReptes Idees d’innovació

Equipament diagnòstic

Producte intermedi

Atenció no presencial

Atenció comunitària

Augmentar 
la capacitat 
de resolució 
assistencial

1. Disposar de tecnologies diagnòstiques (en format portàtil si és possi-
ble), definint un pla de necessitats i criteris de dotació poblacionals per 
AP. Per exemple: Ecografies, Tests diagnòstics ràpid (POCT) 
Electrocardiogrames/Espiròmetres. Dispositius portàtils MAPA.

2. Acordar una bossa o pressupost territorial compartit entre AP i AE.

3. Desenvolupar la videoconsulta efectiva, definir en quins casos s’ha 
les han de tenir i la seva utilitat

5. Desenvolupar test de pacients/formularis  i/o APPS  incorporant 
algoritmes/AI.

9. Elaborar un mapa dels diferents punts d’accés al sistema (oficines de 
farmàcia, ONGs, altres) i dels actius disponibles a la comunitat.

7. Desenvolupar eines de connectivitat CAP – Oficina de Farmàcia.

11. Facilitar la prescripció social des d’AP.

8. Avaluar l’efectivitat de dotar de tablets o connexió per tablet amb 
determinats grups específics

4. Universalitzar llicències de trucades de l’ECAP.

6. Desplegar la tele monitorització i tele assistència.

10. Diagnòstic comunitari amb aliança amb els actors locals i socials.
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DimensióReptes Idees d’innovació

Professionals 
responsables de gestió 
de la demanda

Ampliar competències i 
treball en equip

Protocol·lització per 
assegurar l’equitat

Gestió pacient crònic 
i/o complexa

Simplificar i 
automatitzar processos 

Millorar la 
gestió de la 
demanda

Desenvolupar 
i ampliar les 
competències 
dels professionals

12. Generalitzar la gestió infermera de demanda, a partir de pautes i 
protocols pactats de motius de consulta, valorant la necessitat d’aten-
ció immediata/demorable i presencial/telefònica.

20. Reforçar el treball en equip multidisciplinari de l’UBA funcional, 
clarificant les competències i prestacions de cada professional per 
desplegar-les fins al màxim nivell de responsabilitat de cada categoria.

14. Formalitzar protocols i circuits de forma consensuada a tres nivells: 
intraequip del EAP, a nivell territorial d’AP i amb AE. I integrar els 
protocols dins de l’estació clínica de treball.

16. Reprendre les rutes d’atenció a la cronicitat, on es pactava com 
atendre les descompensacions i alternatives a l’hospitalització.

23. Redissenyar processos actuals, simplificant les tasques 
administratives o burocràtiques i/o automatitzant tasques.

13. Reforçar el paper dels administratius com assistents clínics per 
prioritzar i classificar demandes i resolució autònoma problemes 
burocràtics.

15. Innovar en la tipologia de visites, definint els criteris segons 3 
variables: modalitat (presencials / virtuals), professional pertinent 
(MF/INF/TS) i temps de resposta (Immediata / demorable).

17. Actuar de forma proactiva i seguiment a pacients amb necessitats 
sanitàries i/o socials complexes.

21. Ampliar els equips amb nous professionals: nutricionistes, psicòlegs, 
podòlegs, fisioterapeutes entre d’altres.

22. Crear espais a les agendes dels professionals per a la discussió de 
casos i decisions compartides.

18. Establir un circuit amb CUAP per l’atenció en 
descompensacions de cronicitat.

19. Assegurar l’atenció final de la vida (per equips de AP).
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Disposar de tecnologies diagnòstiques al CAP. 
Per exemple:  test ràpids (POCT), Ecografies 
(a consultes i miniecocografs per l’atenció 
domiciliaria), Electrocardiogrames, Holter, 
Espirometries, prick test (al·lergies), Doppler i 
Desrmatoscop

Gestió proactiva de la demanda a partir del 
perfil clinico-social dels pacients: a partir del 
SISAP  identificar de manera programada 
pacients amb condicions clíniques-socials a 
controlar i planificar i executar el seu abordatge

Innovar en la tipologia de visites, definint 
els criteris segons 3 variables: modalitat 
(presencials / virtuals), professional pertinent 
(MF/INF/TS, Administratiu) i temps de 
resposta (Immediata / demorable)

Crear espais a les agendes dels 
professionals per a la discussió de casos i 
decisions compartides.

01
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04

Aquestes propostes d’innovació es van presentar al 
Comitè Executiu que finalment va decidir centrar-se en 4 
projectes d’innovació concrets:

Figura 03. Procés d’identificació, 
priorització i desenvolupament de les 4 
propostes d’innovació

Enquestes 
professionals

= 
7+16 necessitats

Taller
pacients

= 
6 temes

3 reptes,
23 propostes

4 propostes
d’innovació

Bibliografia

Grup de 57 
necessitats

Grup 
d’experts

Com prioritzar?
Judici expert
Bibliografia

Criteris
Activable
Concret
Multidimensional

Descripció
Justificació
Resultat desitjable
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Fase 01: Anàlisis de necessitats Fase 03: Propostes innovacióFase 02: Priorització 
d’oportunitats/àrees d’innovació

Fase 01
A partir d’estudi bibliogràfic es creen 
57 possibles necessitats d’innovació.

A partir de l’enquesta a professionals 
es prioritzen en 7 + 16 necessitats.

Es realitza un taller amb pacients on 
sorgeixen 6 temes d’expectatives i 
necessitats d’innovació.

Fase 02
A partir dels resultats de la Fase 01, 
el grup d’experts prioritza i agrupa els 
resultats en 3 grups d’innovació i 23 
idees innovadores.

Aquestes oportunitats àrees 
d’innovació es prioritzen segons el 
judici expert i bibliografia.

I el comité executiu prioritza les 4 
propostes d’innovació a desenvolupar.

Fase 03
Elaborar prototips d’innovació.
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04. Propostes per
desenvolupar
projectes d’innovació
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04 Priorització de 
necessitats i propostes 
d’innovació

4.1. Gestió proactiva de la 
demanda a partir del perfil 
clinico-social dels pacients

→ Realitzar una gestió proactiva de la demanda,
identificant de manera programada pacients amb
condicions clíniques-socials a controlar i planificar i
executar el seu abordatge.

→ El perfil target de pacients a controlar de forma
proactiva són els pacients crònics i pacients actualment
poc controlats.

→ La identificació de pacients es pot fer a partir de les
dades clíniques individuals i socials actualment dispo-
nibles al SISAP. A mig-llarg termini seria ideal integrar
les dades socials que existeixen a nivell municipal i del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

→ Ordenar la demanda assistencial dels centres,
planificant i anticipant l’activitat per a segments de
pacients amb condicions clinico-socials determinades.

→ Millorar la utilització adequada dels recursos sanitaris
del CAP.

→ Estandarditzar la pràctica clínica per a aquests seg-
ments de pacients.

→ Dissenyar algoritmes d’anàlisi de dades clíniques i socials
del SISAP, de forma que es puguin  identificar grups de
pacients que requereixen intervencions proactives dels
seus professionals referents del CAP.

→ En una fase inicial, es pot identificar els pacients
crònics i pacients poc controlats. Però aquesta gestió
de la demanda proactiva es pot estendre a activitats
també de prevenció i de vacunació, per exemple en
població infantil.

→ S’incorpora una nova figura, el gestor del procés assis-
tencial, que planificarà totes les proves i visites a aquest
perfil de pacients per a tot un any a partir de dues
informacions:

→ Aquest procés requeria actualitzar les guies de pràctica
clínica per tal d’evitar un excés de proves o visites que
no aporten valor.

Descripció de la proposta:

Impacte esperat de la proposta:

Prototip d’innovació:

Les guies de pràctica clínica existents.

Les condicions específiques de cada pacient.

→ Corresponsabilitzar el pacient del seu pla de salut
durant l’any, donat que el pacient coneixerà totes les
intervencions que se li faran durant l’any.

→ Millorar l’eficàcia (resultats de salut) i eficiència (ús de
recursos) per a aquest perfil de pacients.

→ Desenvolupament competencial de cada rol implicat
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Les guies de pràctica clínica existents.

Les condicions específiques de cada pacient.

L’esquema del prototip 
seria el següent:

Requisits per a la 
implantació:

Algoritme 
d’anàlisi de 
diagnostics 

clínics i dades 
socials

Explotació 
de les dades 
del SISAP i 
identificar 
perifls de 
pacients

Programació 
del pla de 

proves i visites 
anuals

Visita de 
comunicació 

del pla anual de 
seguiment amb 

el pacient

Realització 
del pla anual i 

adaptació si és 
necessari

Gestió de professionals
Incorporar el nou rol de gestors del 
procés assistencial.

Incrementar el temps de valor dels 
equips professionals.

Invertir en gestió del canvi en els 
equips assistencials en aquest nou 
model de demanda proactiva.

Tecnologies i eines
Actualitzar GPC i evitar fer visites o 
proves excessives a aquest perfil de 
persones ateses.

Protecció de les dades clíniques a les 
que pot accedir o no pot accedir, el 
gestor de procés assistencial.

Obligatorietat de les dades de filiació, 
per fer una bona identificació de 
casos.

Espais i infraestructures
Incrementar la capacitat de telefonia 
de sortida.

Disposar de zones fredes per facilitar 
les discussions entre professionals.
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Descripció de la proposta:

Impacte esperat de la proposta:

Prototip d’innovació:

4.2. Innovar en la tipologia de visites per 
gestió de demanda reactiva o predictible

→ Innovar en el model de gestió de la demanda reactiva
i/o previsible (a diferència de la demanda planificada
proactivament del punt anterior), disseny d’un sistema
d’accés i citació multicanal, estratificació de les
demandes per tipologia (clíniques/administratives,
demorables/no demorables) i programació de la visita
en funció del professional adequat, en el temps de
resposta pertinent i modalitat d’atenció presencial/
digital adequada.

→ Adequació del temps de resposta en funció dels motius
de la demanda, i en conseqüència millorar l’equitat en el
temps de resposta.

→ Millorar l’accessibilitat als CAP, amb l’atenció multicanal.

→ Millora de la capacitat i sensibilitat diagnòstica.

→ Estandarditzar els motius de la demanda i el temps
d’espera.

→ Millorar de la longitudinalitat de la resposta.

→ Identificació d’accions preventives comunitàries.

→ Crear un sistema integrat d’accés multicanal, integrant
i normalitzant les diferents vies d’accés actuals: taulells,
call center i web.

→ Elaborar un pla de comunicació, impulsat pel
Departament de Salut i dirigit a la ciutadania sobre el
model de programació multicanal.

→ Ordenar les demandes per motius de visita: clíniques i
administratives.

→ Definir un temps de resposta esperat per tipologia o
motius de visites, que podria segmentar-se per tipologia
de visita en diferents trams: menys de 2 dies, entre 2 i 4
dies, més de 4 dies.

→ Assignar dia i hora de la visita en funció del temps de
resposta disponible a les agendes i comptant amb les
expectatives del pacient.

El professional pertinent pel motiu de visita: metge de 
família, infermera, treballador social, administratiu, pediatra, 
odontòloga..

En el passat, s’ha sacralitzat una mica la visita en 
menys de 48 hores, però es pot donar el cas que el 
pacient estigui disposat a esperar més temps per 
ser atès pel seu metge de família (en comptes de 
visita més ràpida per un altre metge).

El tipus de visita : presencial o digital.

→ Programar les agendes en funció de:
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→ Noves competències i nous rols
professionals.

→ Formació per adquirir les noves
competències.

→ Superar les inèrcies i resistències
al canvi.

→ Establir un marc general de visites
presencials/digitals per motius
de visita (reduir variabilitat en el
model d’atenció).

→ Accés a Historia Clínica (requisit
legal) per part de l’administratiu.

→ El rol de l’administratiu, com a
còmplice del pacient per fer una
programació adaptada als motius
i criteris definits i les expectatives
del pacient.

→ Dissenyar un algoritme de
programació dins del software
clínic d’AP per poder programar
en funció dels 4 criteris: motius,
professionals, tipus de visita i
temps de resposta.

→ Implementar eines per planificar
visites predictibles:

→ Dissenyar nous espais: boxes de
treball pels professionals.

→ Definir temps de visites per
tipologies.

→ Visita administrativa.

Baixes pendents de caducar: 
període de 7 dies.

Alertes de renovació 
del medicament.

El tipus de visita : presencial o digital.
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L’esquema del prototip 
seria el següent:

Requisits per a la 
implantació:

09Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia

Integració 
vies d’accès 
multicanal

Assignar 
tipologia de 
visita en funció 
del motiu

Asignar al 
professional 
competent

Definir el temps 
de resposta

Agrupació de 
les visites per 
motius

Taulell
Web
Call center
...

Presencial
Digital

Metge de familia
Infermera
Treballador 
Social
TCAI
GIS
...(nous perfils)

Estándards 
de temps 
de resposta 
pertinents

Temps 
disponibles 
a agendes

Cliniques/ 
administratives
Demorables/ 
No demorables

Actualment hi ha algunes experiències pilot a partir de 
les quals es pot capitalitzar el coneixement i escalar el 
projecte: el projecte de programació per motius i el pilot 
de programació a la Metropolitana Nord.

Gestió de 
professionals

Espais i 
infraestructures

Tecnologies
i eines
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Descripció de la proposta:

Impacte esperat de la proposta:

Prototip d’innovació:

4.3. Disposar de tecnologies 
diagnòstiques i terapèutiques al CAP

→  Incorporar tecnologies diagnòstiques (test ràpids POCT, 
Ecografies a consultes i miniecocografs per l’atenció 
domiciliaria, Electrocardiogrames, Holter, Espirometries, 
prick test (al·lergies), Doppler i Dermatoscop) i terapèu-
tiques (infiltracions, cirurgia menor, etc.) als CAP. El grup 
d’experts considera que actualment els CAP tenen molt 
marge per ampliar la capacitat d’integrar noves proves 
diagnòstiques i terapèutiques.

→  Incrementar la capacitat de resolució dels CAP, i 
possibilitat la opció de fer processos “one-day”.

→  Incrementar la satisfacció del professional i la 
satisfacció dels pacients atesos al CAP, amb millors 
temps de resposta i reduint les derivacions a altres 
centres per realitzar determinades proves.

→  Augmentar la seguretat del pacient, amb diagnòstics 
més precisos gràcies a les proves realitzades en el CAP, 
i en un temps de realització més ràpid que si es deriva a 
un altre centre.

→  Definir una cartera bàsica i una cartera ampliada de 
proves diagnòstiques i terapèutiques disponibles a cada 
CAP, en funció de les característiques específiques de 
cada centre.

→  Incorporar la realització de les proves dins de les 
agendes dels professionals.

→  Elaborar protocols i procediments de treball per a la 
realització de cada tècnica.

→  Identificar el grau d’expertesa professional dins de 
cada equip i desenvolupar (formació) competències 
per realitzar les proves i capacitat per a fer l’informe a 
partir dels resultats de les proves.

→  Registrar indicadors d’activitat de les proves realitzades 
(actualment alguns equips realitzen algunes d’aquestes 
proves però no es recullen / registren).

→  Incorporar els resultats a l’ECAP.

→  I finalment, un cop incorporada la tecnologia dins les 
agendes, amb professionals preparats per realitzar-les 
i registrada l’activitat, s’hauria d’acabar reconeixent en 
la contractació i el finançament i una estimulació dels 
professionals pel seu desenvolupament.

→  Establir estretgies de mès o menys agrupacions dels 
punts de prestació del servei, per a mantenir l’equilibir 
entre accessibilitat-equitat  al servei amb el nº de 
casos a fer per unitat de prestació per mantenir la 
competència professional.
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Descripció de la proposta: Impacte esperat de la proposta:

Prototip d’innovació:

4.4. Crear espais entre professionals per a la 
discussió de casos i decisions compartides

→ Les agendes dels professionals han d’incloure la
previsió de temps per a la discussió de casos entre
professionals, de la mateixa manera que incorporem
la gestió de la demanda proactiva i reactiva que
s’ha explicat prèviament. Aquests espais han de ser
especialment sensibles per a la discussió de casos
complexes, que requereix una visió multidisciplinària
(pacients crònics amb més de 3 patologies etc.)

→ També caldria preveure espais per a la discussió del
pla terapèutic amb el pacient i la presa de decisions
compartides.

→ Augmentar l’atenció integrada a partir del treball
en equip.

→ Incrementar la resolució global de l’equip
assistencial.

→ Millorar la satisfacció dels professionals.

→ Definir el perfil de pacients que requereix una
treball més multidisciplinari.

→ Programar sessions setmanals (o periodicitat
a decidir) per a la discussió de casos entre
professionals.

→ Programa temps de visites conjuntes entre
diversos professionals i el pacient per a la presa
de decisions compartides.

→ Formació de l’equip assistencial en
el catàleg de proves.

→ Canvi de cultura organitzativa.

→ Reforçar i promocionar el
professional sènior amb expertesa.

→ Nous perfils professionals
relacionats amb les proves
diagnòstiques i terapéutiques.

→ Realitzar un pla d’equipament
de tecnologies diagnòstiques
i terapèutiques dels CAPs en
consonància a la cartera bàsica o
ampliada de cada CAP.

→ Planificar el update tecnològic dels
equipaments.

→ Integrar l’activitat i els resultats
en els sistemes d’informació clínics
del CAP.

→ Espais adaptats per a la realització
de les tècniques: algunes en
consultes i altres en locals propis.
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Requisits per a la 
implantació:
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Gestió de 
professionals

Espais i 
infraestructures

Tecnologies
i eines
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→ Canvi de cultura cap al treball
multidisciplinari.

→ Incrementar el temps disponible
per a les visites multidisciplinàries
entre professionals i per la visita
multidisciplinària amb el pacient. → Incorporar videoconferència per

incorporar especialistes o altres
actors (per exemple, SAD).

→ Disposar de consultes o espais
físics adequats per fer les sessions
entre professionals.
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Requisits per a la implantació:
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Gestió de 
professionals

Espais i 
infraestructures

Tecnologies
i eines
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05. Reptes 
urgents més enllà 
de les propostes 
d’innovació
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05 Reptes urgents més enllà 
de les propostes d’innovació

Més enllà de les 5 propostes de projectes d’innovació 
identificades i prioritzades, els treballs participatius amb 
experts, professionals i persones ateses han permès 
identificar reptes importants de l’atenció primària que 
cal abordar. Tal i com es comentava a la introducció dels 
treballs, les necessitats de canvi a l’atenció primària 
són urgents i multinivell. I durant la fase d’identificació 
de necessitats, s’han recollit diferents propostes i 
necessitats urgents a nivell macro, que tot i estar fora 
del perímetre d’aquest projecte d’innovació a nivell 
mezzo, és rellevant considerar per a abordar de forma 
sistèmica els canvis necessaris a l’atenció primària.

D’una banda, s’han identificat necessitats relacionades 
amb la falta de recursos professionals, tecnològics 
i d’espais, quasi endèmica, destinats a l’atenció 
primària per millorar la dotació de professionals, espais, 
tecnologies de la informació.

També s’han identificat necessitats de millorar la relació 
i integració entre nivells assistencials i amb serveis 
socials. Aquestes necessitats han estat expressades 
tant pels professionals com en el taller realitzat amb 
ciutadans i persones ateses:

Un altre àmbit de necessitats identificades que requereix 
de canvis estructurals a nivell macro té a veure amb la 
capacitat i autonomia de gestió dels centres d’atenció 
primària. El marc actual organitzatiu i de gestió es 
percep com massa rígid i limita la capacitat d’autonomia 
i lideratge dels professionals. I això redueix la capacitat 
de desenvolupar una cultura organitzativa orientada a la 
innovació i al canvi.

La millora de la capacitat de prescripció des d’atenció 
primària ha estat també una necessitat expressada pels 
professionals: la prescripció infermera, la prescripció 
social, la promoció de la salut i la capacitat de 
prescripció de productes intermedis, amb un pressupost 
territorial conjunt AP-AE 

Els grups d’experts també ha incidit també en la 
necessitat d’invertir en instruments i habilitats de 
gestió de canvi, destinats als responsables dels EAP 
i als professionals. Els múltiples canvis a nivell macro 
i mezzo requereixen un esforç significatiu en gestió 
del canvi per assegurar l’èxit de la implantació i la 
consolidació de resultats. Això requereix invertir temps i 
recursos en formació, acompanyament i comunicació.

Professionals: incrementar els ratis de professionals, 
especialment d’infermeres, treballadors socials, TCAI i 
administratius sanitaris; millorar les condicions laborals, 
la carrera professional, i les remuneracions, per tal 
d’atraure i retenir talent. 

Espais: incrementar els espais disponibles i disposar 
d’espais més flexibles i polivalents per anticipar les noves 
formes d’atenció i/o l’ampliació de la cartera de serveis.

Tecnologia TIC: assegurar l’accés a la informació clínica 
necessària i integrada; dissenyar una estratègia de 
telesalud a nivell territorial.

Atenció integrada àmbit sanitari i social, a nivell 
professional i multinivell. 

Dissenyar rutes assistencials per facilitar les transicions 
dins el propi sistema de Salut i amb el sector Social

Cartera de Serveis per Atenció Comunitària integrada
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Finalment, tots aquestes propostes de canvi, tant les 
5 propostes d’innovació a nivell mezzo com els canvis 
estructurals a nivell macro, han d’anar orientats a millorar 
l’atenció a les persones. En aquest sentit, és important 
no perdre de vista les expectatives dels ciutadans. Si 
bé és cert que el treball realitzat amb el grup d’experts 
i professionals ha permès identificar tot el conjunt 
de propostes i mesures per millorar l’organització i el 
funcionament de l’atenció primària (el COM), el taller amb 
persones ateses ens recorda les seves expectatives (el 
QUE) en relació a l’atenció rebuda:

Amb tot el que s’ha revisat i treballat en el projecte, i veient 
que ja s’estan activant en el sistema de salut moltes de les 
línies de treball prioritàries, amb uns nous pressupostos 
de la Generalitat que contemplen l’increment de recursos 
al sistema de Salut i Social, sembla que els temps estan 
canviant, que cal ser optimistes amb prudència, sense por 
a la innovació i al canvi en els sistemes, ja que comencem 
a veure que és possible assolir molts d’aquests reptes 
pendents i de nous plantejats, tot i l’actual situació de 
pandèmia i l’esgotament dels professionals.

S’ha de tenir present que moltes de les necessitats 
detectades i confirmades pels professionals del grup 
d’experts i del 470 enquestas en el projecte, s’estan 
començant ja a desenvolupar i aplicar en el sistema de 
Salut, manera progressiva i esperançadora per tots, 
com són:

Temps, accés i puntualitat.

Coordinació – continuïtat entre AP i AE.

Facilitat i simplificació del procés d’atenció.

Atenció pro activa i preventiva.

Confiança amb una atenció rebuda de qualitat i empàtica.

Professionals amb temps disponible.

Disminuir les diferiencies importants de serveis entre CAPs 

Millorar la visibilitat i informació de l’oferta de serveis de 
l’Atenció Primària.

Les Rutes Assistencials: El Departament de Salut ha 
estat treballant la Ruta 2.0 de la cronicitat- complexitat 
amb grups d’experts i amb el CatSalut, aconseguint un 
model macro de ruta acompanyat d’un model de plans 
d’implantació basats en el territori, eines d’auto diagnòstic 
i la implicació directa dels líders territorials tant clínics 
com de gestió de la ruta. En aquest sentit també s’està 
preparant l’abordatge de la Ruta en respiratori i altres 
patologies més prevalent en la cronicitat com és la 
insuficiència cardíaca i en un futur immediat el bordatge 
dels principals reptes en salut mental.

Augmentar la capacitat de resolució assistencial: dotar 
de nous equipaments diagnòstics en Atenció Primària 
que permetin incrementar la resolució assistencial des 
dels CAPS, és un dels objectius que s’està començant a 
executar des del Pla d’Enfortiment del CatSalut. L’ecografia 
des dels CAPS comença a ser força visibles, així com 
altres equipaments que s’està contemplant la possibilitat 
d’ampliar-ho segons la casuística territorial, com són: 
Tests diagnòstics ràpids (POCT), Electrocardiogrames, 
Espiròmetres, Dispositius portàtils MAPA.

Millorar la gestió de la demanda: Generalitzar la gestió 
infermera de demanda, a partir de pautes i protocols 
pactats de motius de consulta, valorant la necessitat 
d’atenció immediata/demorable i presencial/telefònica, 
estan sent línies de treball prioritàries pel Departament de 
Salut i CatSalut en aquests moments. També en el sentit de 
reforçar el paper dels administratius com assistents clínics 
per prioritzar i classificar demandes i resolució autònoma 
problemes burocràtics.

Des del Departament de Salut, s’ha estat treballant en la 
nova cartera de serveis de manera unificada per a tots els 
centres d’AP. I que en breu serà aprovada i presentada al 
sector salut i als ciutadans. Contempla novetats l’atenció al 
final de la vida de les persones que requereix la coordinació 
amb l’Atenció Intermèdia.

L’Atenció Integrada per la Salut: en l’actualitat ja s’ha 
començat a desenvolupar el projecte de l’Agència d’Atenció 
Integrada social i sanitària, que permetrà l’abordatge 
coordinat i integrat de reptes com l’atenció a les persones 
cròniques amb alta dependència, l’atenció domiciliaria, la 
integració de sistemes d’informació i comunicació entre els 
dos àmbits i l’atenció coordinada a nivell de les persones en 
centres residencials i sociosanitaris.
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06 Annexos
6.1. Qüestionari d’Innovació 
en l’Atenció Primària de la Salut

Introducció i context

El Departament de Salut ha encarregat a tres societats 
científiques: la Societat Catalana de Gestió Sanitaria, la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, 
l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de 
Catalunya l’elaboració d’un estudi per definir les 
innovacions a implementar a l’Atenció Primària de Salut.

En una primera fase, un grup de treball de professionals 
i directius d’Atenció Primària han identificat un conjunt 
de necessitats de l’Atenció Primària sobre les quals 
es proposaran propostes innovadores. Amb aquest 
qüestionari s’inicia un procés participatiu orientat a 
professionals de l’Atenció Primària pe tal de valorar i 
prioritzar aquesta llista de necessitats. 

L’objectiu principal d’aquesta fase es prioritzar les 
principals necessitats identificades, emmarcades al 
voltant de 7 dimensions:

Per a cada dimensió, el qüestionari proposar una llista de 
necessitats identificades, on s’han de respondre a dues 
preguntes: (en una escala de 0 a 5, sent el 0 el nivell més 
baix i 5 el més alt): 

Professionals

Processos

Cartera de serveis

Relacions entre nivells assistencials

Tecnologia TIC

Tecnologia mèdica i dispositius 

Espais

01

02

03

04

05

06

07

→ Primer, el nivell d’importància de la necessitat per al
futur de l’Atenció Primària.

→ Segon, el grau de satisfacció sobre el nivell actual de
realització.

→ Categoria professional: Metge, Infermera, TCAI,
Treballador Social, Administratiu, Altres

→ Sexe: Home, Dona

→ Edat (número)

→ Equip Directiu: Si, No

→ Regió sanitària (nom)

→ Tipus de proveïdor: ICS, Concertats, EBA

→ Àmbit: urbà, semi urbà i rural

Informació general 
del enquestat:
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Necessitats relacionades 
amb els professionals:

A continuació es mostren les necessitats 
per a cada una de les 6 dimensions:

01

01. Assignar els pacients a equips de referència formats per 4 profes-
sionals: metge, infermera, administratiu i treballadora social sanitària.

02. Clarificar les competències i prestacions assistencials per a cada 
perfil professional.

03. Ampliar el nivell de responsabilitat de cada perfil professional fins al 
màxim possible de les seves competències.

04. Reconèixer i gestionar les diferents trajectòries possibles al llarg 
de la carrera professional.

05. Capacitat d’autogestió de les agendes per part de metges i 
infermeres.

06. Capacitar als metges de família a gestionar proves diagnòstiques 
més complexes, com RMN, holter, etc.

07. Ampliar els EAP amb professions que augmentin la resolució 
i responguin a necessitats: nutricionistes, psicòlegs, podòlegs, 
fisioterapeutes o altres).

08. Potenciar el talent dels professionals: formació, recerca, innovació, 
carrera professional, intercanvi de professionals.

09. Implicar als professionals en la presa de decisions: direccions 
participatives en els EAP, delegació responsabilitats, autogestió dels 
professionals.

10. Posar en valor els professionals de l’AP i visualitzar el seu rol al 
sistema de salut i a la població.

11. Incrementar la visibilitat mediàtica dels professionals 
d’Atenció Primària.

Necessitats Importància
(0 a 5)

Satisfacció
(0 a 5)
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02

01. Redissenyar el procés d’atenció a la cronicitat (paper de la infermera)
en el control del pacient crònic estable, procés d’atenció social sanitari...)

02. Repensar el procés d’atenció domiciliària (procés global, lideratge
segons la expertesa requerida en cada situació, cadenes de valors etc.)

03. Plantejar model de gestió de la demanda amb un triatge previ i pos-
terior atenció pel professional més adient a les necessitats del pacient.

04. Disminuir la burocràcia dels processos administratius disminuint
càrregues de feina interna i guanyant accessibilitat per l’usuari, flexibi-
litzar estructures i comissions.

05. Creació d’espais a les agendes dels professionals per compartir i
debatre casos de pacients.

06. Incorporar al pacient com a agent actiu en el seguiment de la seva
malaltia: apoderar a les persones, autocures...

07. Redefinir el circuit i atenció urgent i no urgent dins de
l’Atenció Primària.

08. Promoure que el professional pugui autogestionar la demanda
programada, per ser més resolutiu en el temps de resposta.

09. Generar guies clíniques, protocols i implantar una atenció clínica
que tingui en compte tot el binomi psicosocial (i no només biològic) i
redueixi la variabilitat de l’atenció.

10. Fomentar les Comissions de millora de la pràctica clínica territorials
(tipus MAPAC) i el treball basat en la cadena de valor.

11. Definir de manera real el procés de salut mental en l’atenció
primària, incrementant la resolució en l’EAP introduint eines
comunitàries al procés d’atenció.

12. Crear una cultura d’innovació i de canvi cap a la millora a
les diferents organitzacions de salut per a generar valor pel
ciutadà i els professionals.

13. Incorporar i/o facilitar processos de participació ciutadana als
àmbits de relació amb l’AP: des de la definició de prioritats assistencials
com no-assistencials (incloent projectes de recerca i innovació).

Necessitats Importància
(0 a 5)

Satisfacció
(0 a 5)

Necessitats relacionades 
amb els processos:
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Satisfacció
(0 a 5)

Necessitats relacionades 
amb la Cartera de Serveis:

03

01. Concretar i avançar en la definició de una Cartera de Serveis per 
Atenció Primària.

02. Augmentar l’atenció a la comunitat PCC/MACA: evitar hospi-
talitzacions evitables amb l’augment de l’atenció domiciliària, ús dels 
CUAPs i coordinació amb hospitals de dia.

03. Incrementar la coordinació amb els CUAP garantint la continuïtat 
en l’atenció.

04. Incorporar com a prova diagnòstica bàsica l’ecografia en tots els 
EAPs amb el seu pressupost.

05. Oferir cirurgia menor almenys en algun CAP de referència d’un 
territori o per proveïdor de serveis de salut.

06. Ampliar la tipologia de subministrament de material ortopèdic (per 
exemple incloure el matalàs antiescares, eina bàsica per a la prevenció 
de nafres per pressió)

07. Desenvolupar una àmplia cartera de prestació de serveis no 
presencials (teleconsulta, trucada telefònica, correu)

08. Promoure el programa salut i escola.

Necessitats Importància
(0 a 5)

Satisfacció
(0 a 5)
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Necessitats relacionades amb 
les Relació entre nivells i àmbits 
assistencials:

04

01. Fomentar les consultes no presencials entre els diferents nivells
utilitzant les noves tecnologies.

02. Incloure el servei de gestió infermera de la Demanda Complexa o
infermera d’enllaç entre l’Hospital i l’Atenció comunitària.

03. Disposar del servei de gestió infermera de la Demanda Complexa
amb pla d’intervenció elaborat entre tots els estaments i tots el nivells
assistencials que intervenen en l’atenció al pacient.

04. Definir de forma clara les diferències entre consultoria, intercon-
sulta i derivació entre AP i AE.

05. Dotar elements tècnics per a implementar sistema de decisions
compartides amb atenció especialitzada.

06. Millorar la coordinació per reduir les duplicitats de les proves
complementàries, sobretot analítiques de sang, hi ha persones que es
fan les extraccions a l’hospital i a la setmana al centre.

07. Desenvolupar el rol, les competències i la coordinació dels
professionals del EAP que assumeixen els problemes de salut de les
persones a residències i de manera coordinada entre les Direccions..

Necessitats Importància
(0 a 5)

Satisfacció
(0 a 5)
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Satisfacció
(0 a 5)

Necessitats relacionades 
amb les Tecnologia TIC:

05

01. Millorar les funcionalitats de l’estació de treball ECAP i LMS, impul-
sant l’aplicació LMS com la principal porta d’entrada al SISCAT.

02. Disposar de dispositius mòbils (tauletes) per a l’atenció domiciliària 
aguda i crònica.

03. Evolucionar les funcionalitats de la vídeo consulta.

04. Millorar l’accés telefònic i per correu electrònic dels usuaris al 
centre de salut i amb els professionals de referència.

05. Dotar d’un sistema d’avís de consulta (gestor de cues) a les sales 
d’espera que garanteixi l’anonimat dels pacients.

06. Evolucionar els programaris (ECAP, LMS...) de gestió assistencial i 
administrativa per tal d’automatitzar i agilitzar processos.

07. Implementar el xat entre professionals sanitaris.

Necessitats Importància
(0 a 5)

Satisfacció
(0 a 5)
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Necessitats relacionades amb la 
Tecnologia mèdica i dispositius:

06

01. Incrementar la tecnologia diagnòstica disponible als CAP (ecò-
grafs, dermatoscops, DEA, sistemes de bioquímica ràpida...) i adquirir
competències per incrementar la capacitat resolutiva.

02. Incorporar sistemes de monitoratge domiciliari/ambulatori (medical
devices) connectats amb l’AP, que permetin detectar descompensa-
cions de les patologies cròniques (ICC, HTA, DM2, Asma...).

03. Incorporar tecnologies d’autocontrol per a millorar adherència als
tractaments dels pacients.

04. Utilitzar tecnologia auto diagnòstic (xats, bots o similars) per
orientar la demanda.

Necessitats Importància
(0 a 5)

Satisfacció
(0 a 5)
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Satisfacció
(0 a 5)

Necessitats relacionades 
amb els Espais:

07

01. Disseny funcional i arquitectònic que faciliti diferenciar circuits
(circuit net/brut, circuits per perfils de pacients – cas covid-; circuits
pacient/professional).

02. Alliberar espais actuals del CAP repensant activitats que es po-
drien fer fora: domicili, teletreball, atenció comunitària.

03. Garantir la disponibilitat d’espais d’atenció a emergències vitals
amb els recursos adients.

04. Disposar d’espais salut per a la desconnexió/pauses del professio-
nal (confortable, ampli, lluminós i net).

05. Disposar d’espais polivalents on desenvolupar altres activitats que
la clàssica visita professional/pacient: sessions clíniques, educació
sanitària, etc...

06. Dissenyar espais confortables i vetllar pel correcte manteniment
dels espais.

07. Disposar d’una àrea de telehealth per a professionals: per
teleconsulta amb pacients i interconsulta amb altres professionals.

Necessitats Importància
(0 a 5)

Satisfacció
(0 a 5)
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6.2. Resultats descriptius 
de l’enquesta a professionals

Nombre de respostes per 
categoria professional

126; 26,8%

91; 19,4%

344; 73,2%

379; 80,6%

Nombre de respostes per sexe

Nombre de resposta 
per equip directiu

Home

Si

Dona

No

255; 54,3%

129; 27,4%
60; 12,8%

15; 3,2%
10; 2,1%

1; 0,2%

Metges

Infermera

Treballador
Social

Altres

Administratiu

TCAI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Nombre de respostes 
rebudes per regió sanitària

Població per àrea bàsica 
de salut (ABS 2020)

59,9%

15,1%

8,3%

8,1%

5,5%

Barcelona

Catalunya
Central

Girona

Camp de
Tarragona

Lleida

2,3%Terres de
l’Ebre

0,6%Alt Pirineu
i Aran

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

66%

11,3%

7,9%

6,9%

4,7%

Barcelona

Catalunya
Central

Girona

Camp de
Tarragona

Lleida

2,3%Terres de
l’Ebre

0,9%Alt Pirineu
i Aran

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

57; 12,1%

86; 18,3%

98; 20,9%

20; 4,3%

327; 69,6%

352; 74,9%

Nombre de respostes 
rebudes per àmbit urbà i rural

Nombre de respostes 
per tipus de proveïdor

Semi urbà

Concertats

Rural

EBA

Urbà

ICS
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6.3. Resultats de l’enquestaDimensió 01: Cartera de serveis

1.1 Concretar i avançar en la definició de una 
Cartera de Serveis per Atenció Primària.

1.4 Incorporar com a prova diagnòstica 
bàsica l’ecografia en tots els EAPs amb el seu 
pressupost.

1.2 Augmentar l’atenció a la comunitat 
PCC/MACA: evitar hospitalitzacions 
evitables amb l’augment de l’atenció 
domiciliària, ús dels CUAPs i coordinació 
amb hospitals de dia.

1.5 Oferir cirurgia menor almenys en algun 
CAP de referència d’un territori o per pro-
veïdor de serveis de salut

1.3 Incrementar la coordinació amb els 
CUAP garantint la continuïtat en l’atenció.

1.6 Ampliar la tipologia de subministrament 
de material ortopèdic (per exemple incloure 
el matalàs antiescares, eina bàsica per a la 
prevenció de nafres per pressió)

1.7 Desenvolupar una àmplia cartera de 
prestació de serveis no presencials (tele-
consulta, trucada telefònica, correu)

1.8 Promoure el programa 
salut i escola

Cartera 
de serveis

Importància
00 0001 01

0,0% 77,0%7,5%

0,2% 68,9%9,2%

1,7% 60,3%19,6%

1,5% 61,6%7,5%

1,9% 58,4%9,6%

1,3% 63,1%20,3%

0,0% 77,2%5,3%

0,2% 69,9%26,0%

1,5% 63,3%23,2%

2,1% 33,9%24,7%

5,5% 44,1%24,5%

4,1% 27,3%19,8%

5,3% 34,1%24,5%

3,6% 45,0%24,7%

0,9% 33,3%27,9%

2,8% 58,2%32,2%

5,3% 140,3%32,6%

7,9% 102,8%29,0%

10,4% 104,5%29,4%

10,2% 88,9%26,9%

10,9% 92,5%21,7%

11,9% 108,1%22,8%

5,8% 110,4%29,0%

7,7% 128,1%20,7%

16,2% 30,1%

20,9% 26,4%

22,0% 17,1%

22,6% 27,7%

23,5% 28,4%

20,0% 19,0%

16,2% 26,0%

19,4% 16,8%

28,6% 6,0%

27,7% 9,4%

23,9% 7,5%

27,5% 15,6%

24,7% 12,8%

27,7% 9,6%

25,8% 10,4%

27,3% 3,8%

48,4% 0,6%

41,2% 1,3%

36,5% 1,9%

34,1% 2,6%

33,7% 3,0%

35,4% 3,6%

51,4% 1,3%

42,6% 0,4%

02 0203 0304 0405 05 Molt imp. Insatisf. Prioritats

Satisfacció Anàlisi
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Dimensió 02: Professionals

2.1 Assignar els pacients a equips de referència 
formats per 4 professionals: metge, infermera, 
administratiu i treballadora social sanitària.

2.3 Ampliar el nivell de responsabilitat de cada 
perfil professional fins al màxim possible de les 
seves competències.

2.4 Reconèixer i gestionar les diferents trajec-
tòries possibles al llarg de la carrera professional.

2.5 Capacitat d’autogestió de les agendes per 
part de metges i infermeres.

2.6 Capacitar als metges de família a gestionar 
proves diagnòstiques més complexes, com RMN, 
holter, etc.

2.7 Ampliar els EAP amb professions que aug-
mentin la resolució i responguin a necessitats: 
nutricionistes, psicòlegs, podòlegs, fisioterapeutes 
o altres).

2.9 Implicar als professionals en la presa de deci-
sions: direccions participatives en els EAP, delega-
ció responsabilitats, autogestió dels professionals.

2.10 Posar en valor els professionals de l’AP 
i visualitzar el seu rol al sistema de salut i a la 
població.

2.11 Incrementar la visibilitat mediàtica dels 
professionals d’Atenció Primària.

2.8 Potenciar el talent dels professionals: formació, 
recerca, innovació, carrera professional, intercanvi 
de professionals.

2.2 Clarificar les competències i prestacions assis-
tencials per a cada perfil professional.

Professionals Importància
00 0001 01

0,4% 73,1%14,1%

75,5%

74,0%

65,7%

78,9%

76,3%

73,3%

80,0%

77,4%

81,0%

73,6%

2,8% 40,5%26,4%

1,5%

1,9%

4,7%

0,4%

2,3%

0,9%

1,1%

0,6%

1,5%

0,6%

29,9%

29,2%

29,2%

25,5%

28,6%

33,5%

25,6%

28,4%

31,6%

23,5%

1,1%

0,9%

0,6%

0,0%

0,4%

0,2%

0,4%

0,2%

1,3%

0,0%

10,0%

16,2%

28,6%

19,8%

13,2%

25,2%

20,0%

29,9%

38,8%

12,4%

5,1%

6,0%

7,7%

5,1%

6,2%

3,6%

5,8%

3,6%

6,0%

7,0%

24,9%

26,7%

25,6%

21,5%

29,0%

22,2%

24,3%

22,8%

19,4%

31,8%

16,8%

17,3%

21,3%

15,6%

17,7%

15,4%

15,4%

14,5%

17,7%

26,9%

22,0%

28,6%

17,7%

23,9%

46,5%

58,0%

48,8%

63,3%

49,7%

16,0%

24,5%

20,5%

12,8%

20,5%

17,3%

14,7%

19,6%

14,1%

7,9%

20,9%

23,5%

27,5%

20,9%

24,5%

23,5%

39,9%

45,4%

57,8%

45,0%

35,8%

41,8%

58,6%

45,6%

58,2%

70,4%

5,5% 113,6%24,7%

115,4%

119,4%

123,5%

123,9%

112,2%

115,1%

138,6%

123,0%

139,2%

143,9%

18,1% 23,2%20,9% 9,8%

9,4%

6,8%

3,6%

10,7%

9,2%

3,2%

8,3%

4,7%

1,9%

9,0%

52,0%

46,5%

44,8%

54,4%

52,9%

52,2% 1,7%

1,3%

0,6%

0,2%

2,3%

2,8%

1,3%

2,1%

0,2%

0,4%

2,6%
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Satisfacció Anàlisi
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Dimensió 03: Processos

Processos Importància
00 0001 01

0,2%

0,4%

1,3%

0,0%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

79,1%

75,9%

72,7%

83,6%

78,9%

78,9%

79,7%

78,3%

5,8%

7,5%

17,7%

29,9%

40,1%

19,4%

16,2%

21,1%

1,1%

2,1%

2,6%

0,4%

1,7%

0,4%

0,2%

0,9%

33,7%

33,9%

45,4%

65,0%

69,7%

48,2%

42,6%

47,8%

27,9%

26,4%

27,7%

35,2%

29,6%

28,8%

26,4%

26,7%

4,7%

5,3%

7,0%

3,6%

4,3%

4,7%

4,9%

5,5%

112,8%

109,8%

118,1%

148,6%

148,6%

127,1%

122,4%

126,0%

26,4%

27,5%

29,4%

23,9%

18,3%

26,4%

26,4%

27,5%

14,9%

16,2%

16,4%

12,4%

14,9%

15,8%

15,1%

15,4%

30,3%

27,7%

18,3%

9,8%

9,0%

19,2%

21,1%

19,4%

26,9%

32,0%

24,9%

17,1%

24,9%

24,9%

24,7%

25,8%

8,3%

8,5%

5,8%

1,3%

2,8%

5,3%

8,5%

4,5%

52,2%

43,9%

47,8%

66,5%

53,9%

53,9%

55,0%

52,5%

1,3%

2,3%

1,1%

0,0%

0,2%

0,9%

1,3%

0,9%
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3.1 Redissenyar el procés d’atenció a la cro-
nicitat (paper de la infermera) en el control 
del pacient crònic estable, procés d’atenció 
social sanitari...)

3.4 Disminuir la burocràcia dels processos 
administratius disminuint càrregues de feina 
interna i guanyant accessibilitat per l’usuari, 
flexibilitzar estructures i comissions.

3.2 Repensar el procés d’atenció domiciliària 
(procés global, lideratge segons la 
expertesa requerida en cada situació, 
cadenes de valors etc.)

3.5 Creació d’espais a les agendes dels 
professionals per compartir i debatre casos 
de pacients.

3.3 Plantejar model de gestió de la demanda 
amb un triatge previ i posterior atenció pel 
professional més adient a les necessitats del 
pacient.

3.6 Incorporar al pacient com a agent actiu 
en el seguiment de la seva malaltia: apoderar 
a les persones, autocures...

 3.7 Redefinir el circuit i atenció urgent i no 
urgent dins de l’Atenció Primària.

3.8 Promoure que el professional pugui 
autogestionar la demanda programada, per 
ser més resolutiu en el temps de resposta
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Dimensió 03: Processos

Processos Importància
00 0001 01

0,2%

1,7%

0,4%

0,4%

1,9%

70,8%

58,8%

74,6%

67,0%

57,6%

14,1%

19,4%

24,3%

20,7%

25,2%

2,8%

3,8%

1,9%

3,2%

5,3%

47,3%

49,0%

57,6%

54,2%

60,6%

33,3%

29,6%

33,3%

33,5%

35,4%

7,0%

10,2%

5,3%

8,7%

10,2%

118,1%

107,9%

132,2%

121,1%

118,1%

24,9%

26,0%

24,7%

26,7%

23,0%

19,2%

25,4%

17,7%

20,7%

24,9%

21,7%

20,0%

14,5%

15,8%

13,2%

24,3%

29,4%

26,0%

29,0%

30,5%

5,5%

4,3%

2,8%

2,8%

2,8%

46,5%

29,4%

48,6%

38,0%

27,1%

0,4%

0,6%

0,4%

0,6%

0,4%
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3.9 Generar guies clíniques, protocols i 
implantar una atenció clínica que tingui en 
compte tot el binomi psicosocial (i no només 
biològic) i redueixi la variabilitat de l’atenció.

3.12 Crear una cultura d’innovació i de canvi 
cap a la millora a les diferents organitzacions 
de salut per a generar valor pel ciutadà i els 
professionals.

3.10 Fomentar les Comissions de millora 
de la pràctica clínica territorials (tipus 
MAPAC) i el treball basat en la cadena 
de valor.

3.13 Incorporar i/o facilitar processos de 
participació ciutadana als àmbits de relació 
amb l’AP: des de la definició de prioritats 
assistencials com no-assistencials (incloent 
projectes de recerca i innovació).

3.11 Definir de manera real el procés de salut 
mental en l’atenció primària, incrementant 
la resolució en l’EAP introduint eines 
comunitàries al procés d’atenció.
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Dimensió 4: Relació entre Nivells i Àmbits Assistencials

Relació entre Nivells i 
Àmbits Assistencials

Importància
00 0001 01

0,9%

1,7%

1,7%

0,2%

0,4%

0,0%

0,9%

71,0%

69,3%

68,9%

69,5%

74,4%

78,3%

71,4%

13,6%

13,4%

15,8%

19,2%

24,5%

23,2%

14,9%

3,6%

3,2%

3,2%

2,6%

0,9%

0,9%

2,3%

37,7%

34,1%

41,6%

49,0%

55,7%

51,0%

43,5%

24,1%

20,7%

25,8%

29,9%

31,1%

27,7%

28,6%

6,6%

6,2%

8,1%

7,2%

6,4%

4,9%

7,7%

108,7%

103,4%

110,4%

118,6%

130,1%

129,2%

114,9%

26,0%

27,9%

28,4%

26,0%

26,2%

27,3%

26,0%

17,9%

19,6%

18,1%

20,5%

17,9%

16,0%

17,7%

36,9%

21,1%

20,3%

19,0%

14,3%

15,1%

20,5%

25,4%

24,7%

26,9%

23,2%

28,6%

17,3%

28,1%

6,8%

13,0%

7,7%

5,8%

3,4%

6,0%

9,0%

45,6%

44,6%

42,0%

46,3%

45,8%

61,0%

43,3%

2,6%

3,8%

2,1%

0,2%

0,4%

0,6%

1,1%
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4.1 Fomentar les consultes no presen-
cials entre els diferents nivells utilitzant 
les noves tecnologies.

4.4 Definir de forma clara les 
diferències entre consultoria, inter-
consulta i derivació entre AP i AE.

4.2 Incloure el servei de gestió infermera 
de la Demanda Complexa o infermera 
d’enllaç entre l’Hospital i l’Atenció 
comunitària.

4.5 Dotar elements tècnics per a implemen-
tar sistema de decisions compartides amb 
atenció especialitzada.

4.3 Disposar del servei de gestió infermera de 
la Demanda Complexa amb pla d’intervenció 
elaborat entre tots els estaments i tots el nivells 
assistencials que intervenen en l’atenció al pacient.

4.6 Millorar la coordinació per reduir les 
duplicitats de les proves complementàries, 
sobretot analítiques de sang, hi ha persones 
que es fan les extraccions a l’hospital i a la 
setmana al centre.

4.7 Desenvolupar el rol, les competències i 
la coordinació dels professionals del EAP 
que assumeixen els problemes de salut de les 
persones a residències i de manera coordi-
nada entre les Direccions.
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Dimensió 05: Tecnologia TIC

5.1 Millorar les funcionalitats de l’estació de 
treball ECAP i LMS, impulsant l’aplicació LMS 
com la principal porta d’entrada al SISCAT.

5.4 Millorar l’accés telefònic i per correu 
electrònic dels usuaris al centre de salut i 
amb els professionals de referència.

5.2 Disposar de dispositius 
mòbils (tauletes) per a l’atenció 
domiciliària aguda i crònica.

5.5 Dotar d’un sistema d’avís de consulta 
(gestor de cues) a les sales d’espera que 
garanteixi l’anonimat dels pacients.

 5.3 Evolucionar les funcionalitats de la 
vídeo consulta.

5.6 Evolucionar els programaris 
(ECAP, LMS...) de gestió assistencial i 
administrativa per tal d’automatitzar i 
agilitzar processos.

5.7 Implementar el xat entre professionals 
sanitaris.

Tecnologia
TIC

Importància
00 0001 01

0,9% 69,5%9,8%

4,3% 51,8%33,3%

1,5% 71,0%15,1%

3,6% 59,1%23,7%

3,6% 58,8%40,9%

1,3% 72,7%48,4%

1,3% 76,3%22,8%

3,2% 36,7%26,9%

7,7% 65,0%31,8%

2,1% 44,8%29,6%

4,3% 45,2%21,5%

5,8% 62,3%21,3%

2,3% 69,5%21,1%

1,7% 52,2%29,4%

6,8% 106,2%25,8%

12,2% 116,8%21,3%

7,0% 115,8%26,4%

11,5% 104,3%22,8%

11,3% 121,1%19,8%

6,0% 142,2%14,9%

7,2% 128,6%26,0%

19,6% 26,9%

24,1% 9,6%

18,3% 16,4%

21,5% 17,1%

20,5% 12,6%

17,7% 9,2%

13,4% 18,1%

28,1% 10,2%

23,2% 3,6%

23,9% 10,2%

23,7% 8,7%

23,9% 4,1%

20,9% 5,3%

26,9% 3,2%

41,4% 0,4%

28,6% 0,4%

47,1% 2,1%

35,4% 6,2%

35,0% 1,3%

51,8% 1,1%

49,5% 0,4%

02 0203 0304 0405 05 Molt imp. Insatisf. Prioritats

Satisfacció Anàlisi
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Dimensió 06: Tecnologia Mèdica i dispositius

6.1 Incrementar la tecnologia diagnòstica 
disponible als CAP (ecògrafs, dermatos-
cops, DEA, sistemes de bioquímica ràpida...) 
i adquirir competències per incrementar la 
capacitat resolutiva.

6.2 Incorporar sistemes de monitoratge 
domiciliari/ambulatori (medical devices) 
connectats amb l’AP, que permetin detectar 
descompensacions de les patologies cròni-
ques (ICC, HTA, DM2, Asma...).

6.3 Incorporar tecnologies d’autocontrol per 
a millorar adherència als tractaments dels 
pacients.

6.4 Utilitzar tecnologia auto diagnòstic (xats, 
bots o similars) per orientar la demanda.

Tecnologia Mèdica 
i dispositius

Importància
00 0001 01

0,6%

1,5%

0,4%

4,7%

73,3%

64,6%

70,6%

45,0%

15,1%

39,0%

24,1%

39,0%

2,3%

3,2%

2,6%

9,0%

45,4%

66,7%

58,0%

69,9%

30,3%

27,7%

33,9%

30,9%

7,2%

11,1%

8,7%

15,8%

118,8%

131,3%

128,6%

114,9%

26,4%

17,9%

24,5%

15,8%

16,4%

19,6%

17,1%

25,6%

18,1%

11,3%

15,1%

10,7%

24,7%

24,5%

27,7%

22,4%

8,3%

3,0%

1,7%

3,0%

48,6%

40,1%

42,9%

22,6%

1,7%

1,1%

0,6%

0,6%

02 0203 0304 0405 05 Molt imp. Insatisf. Prioritats

Satisfacció Anàlisi
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Dimensió 7: Espais als centres

Espais 
als centres

Importància
00 0001 01

0,2%

1,5%

0,2%

0,0%

1,9%

0,2%

0,4%

77,8%

67,2%

77,6%

79,3%

58,6%

77,8%

80,8%

21,5%

26,7%

23,5%

16,4%

29,9%

15,4%

10,4%

0,4%

3,0%

1,1%

1,1%

4,9%

1,3%

0,9%

43,9%

51,8%

45,2%

39,4%

58,4%

39,9%

26,7%

22,4%

25,2%

21,7%

23,0%

28,6%

24,5%

16,2%

4,3%

10,0%

5,1%

4,5%

11,5%

5,3%

5,8%

121,7%

119,0%

122,8%

118,8%

117,1%

117,7%

107,5%

25,6%

22,8%

18,8%

21,7%

19,6%

18,8%

22,4%

17,3%

18,3%

16,0%

15,1%

23,0%

15,4%

12,2%

16,6%

16,2%

20,0%

18,3%

15,6%

23,0%

23,5%

22,2%

24,9%

23,9%

25,2%

24,9%

26,0%

22,6%

10,9%

8,1%

11,9%

15,8%

5,1%

13,6%

21,3%

55,7%

42,2%

53,7%

54,2%

33,7%

51,8%

58,2%

3,0%

1,1%

4,1%

4,7%

1,3%

4,7%

6,2%

02 0203 0304 0405 05 Molt imp. Insatisf. Prioritats

Satisfacció Anàlisi

7.1 Disseny funcional i arquitectònic que 
faciliti diferenciar circuits (circuit net/brut, 
circuits per perfils de pacients – cas covid-; 
circuits pacient/professional).

7.4 Disposar d’espais salut per a la 
desconnexió/pauses del professional 
(confortable, ampli, lluminós i net).

7.2 Alliberar espais actuals del CAP 
repensant activitats que es podrien 
fer fora: domicili, teletreball, atenció 
comunitària.

7.5 Disposar d’espais polivalents on desen-
volupar altres activitats que la clàssica visi-
ta professional/pacient: sessions clíniques, 
educació sanitària, etc...

7.3 Garantir la disponibilitat d’espais 
d’atenció a emergències vitals amb els 
recursos adients.

7.6 Dissenyar espais confortables i vetllar 
pel correcte manteniment dels espais.

7.7 Disposar d’una àrea de telehealth per a 
professionals: per teleconsulta amb pacients 
i interconsulta amb altres professionals.
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Grup de treball 01

Disposar de tecnologies diagnòstiques al CAP: test ràpids 
(POCT), Electrocardiogrames i Espirometries.

Panell 01: Prototip d’innovació

Proposta #1

Impacte esperat, 
resultat a assolir (en 
l’atenció al pacient)

Disseny del prototip: 
procés, esquema 
conceptual, etc.

Disposar de tecnologies diagnòstiques al CAP: test ràpids 
(POCT), Electrocardiogrames i Espirometries.

→ Resolución
→ Sostenibilidad
→ Satisfacción
profesional y paciente
→ Seguridad

→ Diseño agendas PNT
→ Proyectos asociado a la

expertez profesional
→ Entre equipos
→ Longitudinalidad

Requisits de gestió 
del canvi dels 
professionals

Requisits 
tecnològiques 
i d’eines

→ Integración en sistemas
de inform.

→ Update tecnológico

→ Formación
→ Cultura
→ Figura senior (Inicio)
→ Deorganización según competencias
→ Nuevos perfiles profesionales

(subsidiariedad)

→ Presupuesto consulta
espec.

Experiències 
rellevants que 
s’estan fent

Requisits 
d’espais i 
infraestructures

6.4. Resultats taller d’innovació
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Grup de treball 02

Gestió proactiva de la demanda: a partir del SISAP  
identificar de manera programada pacients amb condicions 
clíniques-socials a controlar i planificar i executar el seu 
abordatge.

Panell 01: Prototip d’innovació

Proposta #2

Impacte esperat, 
resultat a assolir (en 
l’atenció al pacient)

Disseny del prototip: 
procés, esquema 
conceptual, etc.

Requisits de gestió 
del canvi dels 
professionals

Requisits 
tecnològiques 
i d’eines

Requisits 
d’espais i 
infraestructures

Diagnòstic comunitari: a partir del SISAP identificar de manera 
programada pacients amb condicions clíniques-socials a controlar i 
planificar i executar el seu abordatge.

→ Ordenar la demanda
→ Estandarització del

procés
→ Desenvolupament

competències dels
professionals

→ Desenvolupament
competències dels
professionals

→ Reduir freqüentació de
poc valor

→ Corresponsabilitat en el
procés de salut

→ Eficiència multinivell

→ Incorrporació gestors
procés assistencial

→ Dedicar temps a
tasques de valor

→ Gestió del canvi

→ Actualització G.P.C.
→ Protecció dades
→ Dades filiació

obligatòries

→ Telefonia sortida
→ Zones fredes

Eina 
informàtica

Gestió
del cas Visites

Programació 
proves

Programació 
GID

Identificar 
deficiència guia 

clínica

Proactiu
no autoritzat
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Grup de treball 03

Innovar en la tipologia de visites, definint els criteris segons 
3 variables: modalitat (presencials / virtuals), professional 
pertinent (MF/INF/TS) i temps de resposta (Immediata / 
demorable).

Panell 01: Prototip d’innovació

Proposta #3

Impacte esperat, 
resultat a assolir (en 
l’atenció al pacient)

Disseny del prototip: 
procés, esquema 
conceptual, etc.

Requisits de gestió 
del canvi dels 
professionals

Requisits 
tecnològiques 
i d’eines

Requisits 
d’espais i 
infraestructures

Innovar en la tipologia de visites, definint els criteris segons 3 
variables: modalitat (presencials/virtuals), professional pertinent 
(MF/INF/TS) i temps de resposta (Immediata/demorable)

→   Millora de l’accessibilitat
→   Millora de la 

longitudinalitat
→   Adequació de la resposta
→   Millorar la capacitat i 

sensibilitat diagnòstica
→   Equitat en la resposta  (el 

temps)
→   Estandarització dels 

motius de la demanda i 
dels motius d’espera

→   Programació per motius CATSalut
→   Pla de transformació d’AP (Pilot metro-nord)
→   TELEQ — CASAP

→   Noves competències i 
nous rols professionals

→   Formació per adquirir 
noves competències

→   Superar les inèrcies i 
resistències al canvi

→   Administració: Requisits 
legals: Accés PC

→   Visita administrativa

→   Millora de software clínic 
d’AP per programar per 
professionals i per temps

→   Baixes pendents de caducar 
— Període 7 dies (setmana)

→   Alertes de renovació de pla de 
medicació 

→   Proactivitat en la programació 
de visites (crònics)

→   Estandarització de visites

→   Espais nous = Boxes 
de treball

→   Pla de millora 
estructural dels 
centres

→   Espais de treball

Experiències 
rellevants que 
s’estan fent

Vies 
Accés

Visites 
agregades

C
lín

ic
A

dm
in

./
 B

ur
oc

.

Prof. Agenda
Temps
oficial

Temps
superat

D Dt

Dt

Dt

Dt

MF
INF
GIS
TS

APM

9T
9C
9E
VT
9R
9D

D

1

2

3

...

D

D

? t

? t

? t

? t
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Grup de treball 04

Crear espais a les agendes dels professionals per a la 
discussió de casos i decisions compartides.

Panell 01: Prototip d’innovació

Proposta #4

Impacte esperat, 
resultat a assolir (en 
l’atenció al pacient)

Disseny del prototip: 
procés, esquema 
conceptual, etc.

Crear espais a les agendes dels professionals per a la 
discussió de casos i decisions compartides

→  Trabajo en equipo
→  Resolución
→  Satisfacción 
→  Atenció integrada/

integral

→  Una persona — un plan
→  Agenda de calidad

Requisits de gestió 
del canvi dels 
professionals

Requisits 
tecnològiques 
i d’eines

→  Videoconferencias con 
otros especialistas y 
otros actores (SAD)

→  Revisar normativa
→  Sistemas de 

información

→  Proactividad
→  Multidisciplinar

→  Consultas o espacios 
físicos adecuados

Experiències 
rellevants que 
s’estan fent

Requisits 
d’espais i 
infraestructures
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