
Disseny, implantació i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Fundació Salut Empordà



OBJECTIUS PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2021-2025

- Capacitar digitalment els/les professionals de la Fundació Salut Empordà

- Incorporar noves tecnologies per solventar les necessitats detectades a
l’anàlisi realitzada dels processos organitzatius



METODOLOGIA (1/7)

El Pla s’emmarca en els canvis tecnològics, socials i polítics dels darrers anys, que fomenten la
implantació d’estratègies i plans de salut digital:

A nivell internacional:
- OMS (Estratègia Global de Salut Digital (2020-2024)

• Unió Europea 

• Fons Europeu de Recuperació (2020) 

- Alemanya

- Dinamarca

- Estònia

- Regne Unit

- Austràlia

- Estats Units
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A nivell estatal:

- Agenda Espanya Digital 2025 (2020)

- Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica (2020)

- Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial (2020)

- Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) (2020)

- Estratègia Espanyola d’I+D+R en Intel·ligència Artificial (2019)

- Índex Fenin (Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària) de Maduresa Digital en Salut (2019)

- Informe “Hacia la transformación digital del Sector Salud”, Societat Espanyola d’Informàtica de la Salut (2018)

- “Informe sobre transformación digital en salud en España: compromisos vs realidades”, Associació Salut Digital (2018)

- Projecte Medicina Personalitzada Aplicada – MedeA (2018)
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Després de l’anàlisi d’aquestes iniciatives, de l’observació directa de
l’organització i de l’entorn i l’execució d’entrevistes amb els professionals
(97 hores d’entrevistes i 72 professionals entrevistats), s’ha creat el
DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC

Així mateix, s’ha fet una anàlisi interna per avaluar el grau de maduresa
digital, a partir d’una enquesta en línia de 90 preguntes, que ha estat
completada per un total de 279 professionals



METODOLOGIA (4/7)

D’aquesta anàlisi interna han sorgit 577 propostes d’accions que, després de
passar una sèrie de filtres, s’han convertit en 6 Eixos Estratègics, 16 Objectius
Operatius i 109 Objectius Operatius.

Període d’execució: 2021-2025

Pressupost: 5 milions d’euros



METODOLOGIA (5/7)



METODOLOGIA (6/7)

Alguns dels Objectius Operatius duts a terme són (1/2):

- Itinerari formatiu de 100 hores de capacitació digital pels professionals de la FSE (83 alumnes
inscrits)

- Creació de l’Oficina de Projectes i de la Direcció de TD

- Projecte Innpulsa: concurs d’idees, bones pràctiques de TD a nivell nacional i internacional,
Showroom de NNTT, Jornada de TD (2 edicions), projectes realitzats a la FSE

- App del pacient

- Nova WiFi i LAN de les instal·lacions

- Nova Intranet

- Enquestes en línea pels usuaris/pacients

- Portal del pacient
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Alguns dels Objectius Operatius duts a terme són (2/2):

- Quadre de Comandament en línia

- Prescripció d’apps per part dels professionals

- Nou LIS a Anatomia Patològica

- Nou Departamental de SINTROM

- Digitalització del bloc quirúrgic (procés quirúrgic)

- Telemonitorització de pacients

- Proves i validacions de productes presentats per start-up’s a nivell nacional i internacional

- Projectes d’IA i robòtica

- Digitalització expedients acadèmics dels residents

- RV…



CONCLUSIONS

Model de governança
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