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Right care
És l'atenció sanitària que aporta més beneficis que efectes 

no desitjats, que té en compte les circumstàncies de cada 

pacient, els seus valors i la seva manera de veure les 

coses, i que, a més a més, se sustenta en la millor 

evidència disponible i en els estudis de cost-efectivitat.

8 de juliol de 2017



Indicadors que millor defineixen la qualitat assistencial 

des de la perspectiva dels pacients: 

▪ Respecte pels valors, preferències i necessitats

▪ Rebre els serveis de manera coordinada i integrada

▪ Disposar d’informació rellevant de manera clara i 

comprensible

▪ Aconseguir la màxima qualitat de vida possible, amb 

especial atenció a l’alleujament del dolor

▪ Disposar de suport emocional per afrontar la por i l’ansietat

▪ Implicar a familiars i amics en el seu procés en la mesura 

que els pacients creguin oportú

▪ Rebre atenció continuada independentment del punt 

d’atenció

▪ Obtenir la màxima accessibilitat als serveis necessaris

Atenció centrada en el pacient



2.

Elecció 

d’outcomes

Com transformar una trajectòria clínica en una 

cadena de valor

1. 
Definició del 

target de 

pacients

3. Implicar els pacients
+ entrevista motivacional + decisions clíniques compartides 

4. Promoure el treball en equip multidisciplinari
+ coordinació + col·laboració + integració de serveis

5. Prestar atenció a tots els aspectes pràctics
+ lean healthcare + design thinking + (ehealth/mhealth/teleconsultes…)

Guia de Pràctica Clínica / Trajectòria Clínica 

El valor porterià és la percepció que les persones tenen de 

l’efectivitat en relació al cost del procés

Adaptació de CDVC publicada a “Redefining Health Care” (Porter & Teisberg 2006)



Organització de l’Hospital Clínic
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Seccions i dispositius assistencials

Estructures organitzatives: unitats
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▪ Elaborar una estratègia per desplegar les decisions clíniques compartides

▪ Generar dinàmiques de co-creació amb pacients

▪ Elaborar PREM (Patient Reported Experience Measures) i PROM (Patient

Reported Outcomes Measures)

▪ Redefinir el quadre de comandament de manera equilibrada segons els tier

porterians

▪ Potenciar les competències i funcions de les infermeres de pràctica 

avançada

▪ Avançar en l’ús de la telemedicina

Oncologia hepàtica: proposta d’unitat basada en 

valor (value-based healthcare)



10/2020

Proposta

Direcció

12/2020

Kick-off

(Dr. J. Varela)

04/2021

▪ Sessió amb membres de la unitat

▪ Grups focals

▪ Entrevistes a familiars

▪ Visita a CEX

12/2021

Experiència 

del Pacient

5/2021

Direcció de 

Qualitat

3/2022

▪ Sessions amb grup de treball

▪ Desenvolupament informació 

a SAP 

Oncologia hepàtica: una unitat basada en valor 

2/2021

Intensificació

(cap d’unitat, IPA)

▪ Preparar el projecte

▪ Estimar necessitats per a 

la seva implementació

▪ Definir els indicadors per 

avaluar el seu impacte



Barcelona Clinic Liver Cancer staging and treatment strategy

Forner A, Reig M, Bruix J. Lancet 2018



▪ International Consortium for Health Outcomes

Measurement és una organització sense ànim de 

lucre que promou la definició de resultats 

específics per a cada procés clínic

▪ Grups de treball combinats entre clínics i pacients 

per definir quins resultats (outcomes) són els més 

valuosos

▪ Set d’estandards per a 39 processos clínics

http://www.ichom.org/


Mapa del 

procés

Qüestionaris 

de QV

Quadres de 

comandament

Estructuració 

de dades

Documentació 

del procés

Fases del procés d’implantació



Estructuració de dades: registres clínics



Comunicació i informació al pacient

PortalCLÍNIC



PACIENT TEST TEST

PROM: assignació de qüestionaris als pacients



PROM: assignació de qüestionaris als pacients



Quadre de comandament de la unitat 



Seguiment individual



Resum

▪ Les unitats de processos constitueixen un escenari idoni per a 
l’avaluació i contractació de serveis basats en el valor de la 
salut.

▪ Un cop identificada la població diana i definits els indicadors de 
resultats, la transformació d’una trajectòria clínica en una 
cadena de valor requereix implicar els pacients i promoure el 
treball multidisciplinar.

▪ Per al seguiment d’aquesta transformació és fonamental 
l’estructuració de les dades, disposar d’eines per a la 
recollida de PREMs i PROMs, elaborar quadres de 
comandament específics, i documentar tot el procés.



Moltes gràcies


