
“Reflexions i propostes”

ATENCIÓ INTEGRADA SANITÀRIA I SOCIAL: 
ELEMENTS CLAU INSTRUMENTALS I DE GESTIÓ EN LA 
IMPELMENTACIÓ DE L’’ATENCIÓ INTEGRADA



Durant molts anys hi ha hagut repetits intents i iteracions en l’àmbit de l’Atenció Integrada

Alguns països porten 25 anys treballant en aquesta agenda. Més de 175 definicions en 11 anys

Quatre palanques i enfocaments principals:

➢ Estructures organitzatives i de govern conjuntes

➢ Nous models de finançament i sistemes de pagament orientats a l’Atenció Integrada (AI)

➢ Els sistemes d’informació compartits i solucions digitals per facilitar les pràctiques 

col.laboratives entre professionals i organitzacions àmbits diferents

➢ Identificació resultats d’impacte esperats

ELEMENTS CLAU INSTRUMENTALS I DE GESTIÓ EN 
LA IMPLEMENTACIÓ ATENCIÓ INTEGRADA



Primera reflexió: a propòsit model d’Atenció Integrada en àmbit domiciliari !
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Actualment hi ha algunes reformes amb 
canvis profunds en l’organització Sistema 
sanitari i social i avenç en l’Atenció Integrada
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S’HAN DE CONSTRUIR NOUS ESCENARIS DE GOVERNANÇA SANITÀRIA I SOCIAL

• Tendència a crear noves estructures amb caràcter estatutari, amb nova regulació i capacitat gestió fons 

compartits (“pooling budget”) i amb capacitat articulació noves maneres contractar provisió serveis

• Composició: autoritat de Salut, Drets Socials i de l’ens local. També  incorporant  en diferents òrgans 

proveïdors, representants Atenció Primària, tercer sector i ciutadania (dificultat en últim punt)

• Elaboren un Pla estratègic territori Atenció Integrada sanitària i social

• No per tenir major integració estructural (?) el nivell d’integració es millor: l’exemple 

d’Irlanda del Nord  amb integració estructural des de 1973 però no s’ha demostrat impacte

• Simplificació: en alguns casos es refereix que crear noves estructura governança

si no substitueixen les existents, afegeixen confusió i més complexitat de sistema

• Tendència a harmonització mapa sanitari i social (“coterminous boundaries”) però                                     

no real a tot arreu, en alguns casos amb unitats territorials de salut que abarca més d’un ens local

• Tamany: Si els òrgans de govern son massa extensos acaben provocant una major dificultat presa decisions. 

• Equilibri en el pes dels dos àmbits: una majoria membres Salut decanta prioritats esbiaixades vers Salut

• L’avenç real en AI a vegades té més a veure en capacitat lideratge, maduresa relació entre les parts i ambició 

en l’avenç



NOUS MODELS FINANÇAMENT ORIENTATS A IMPULSAR ATENCIÓ INTEGRADA
Diferents modalitats possibles:

• Fons compartit (“pooling budget”):                                                                                                                        

Es fa “fons compartit” amb aportació de les parts 

• Pressupostos alineats: cada part posa a disposició part del seu pressupost 

per objectiu i projecte de cartera atenció integrada, malgrat gestió es separada

• Contractació “delegada”: un dels partners fa la contractació                                                                                       

en noms de les parts

• Facturació creuada o “penalitzacions” entre les parts.  Exemple: pagament retard estada hospitalària per part 

ens local per no facilitar At domicili

• Fons totalment integrats: una única nova organització amb pressupost únic integrat

• Posada en marxa nous models de contractació integrada (“integrated commissioning”).

• S’apunten visions en grups treball SCGS models de pagament per càpita conjunta sanitària i social per 

poblacions d’alta complexitat 



CREANT SISTEMES D’INFORMACIÓ COMPARTITS I                                                                    
SOLUCIONS DIGITALS PER LA INTEGRACIÓ

• Tema compartició informació entre àmbit de Salut i Serveis Socials  no està                                                             

encara prou present a l’agenda política europea malgrat es una necessitat

• Primera fase compartició informació: experiència Barcelona i Garrotxa

• Es requereix algunes solucions bàsiques: crear estandardització problemàtica social. No existeix a nivell 

europeu ni estatal. Primera proposta catalana amb “Intersocial” (https://ticsalutsocial.cat/project/intersocial/)

• S’espera segona fase on es pugui dibuixar PROCÉS d’atenció i crear entorns de treball col.laboratiu i 

de valoració integral i pla d’atenció únic o compartit

• Planificació de serveis, d’Atenció Integrada i elaboració nous indicadors i avaluació serveis 

integrats: disposar de repositoris amb informació integrada provinent àmbit sanitari i social 

https://ticsalutsocial.cat/project/intersocial/


MEDICIÓ RESULTATS ESPERATS I IMPACTE

• Els “outcomes” esperats de la integració encara NO estan prou ben definits. Predomina dimensió 

“utilització serveis”

• Hi ha diferències entre les mètriques utilitzades a cada país

• No es disposa d’indicadors d’experiència d’atenció relacionats amb AI. Nou encàrrec recent a Anglaterra

• Hi ha desconnexió entre la retòrica de l’AI i l’avaluació de l’impacte

• Irlanda del Nord amb integració estructural des de 1973 no disposa de resultats impacte encara. No disposen 

ni d’audits ni  avaluacions

• Intent ara a Anglaterra disposar bateria indicadors d’Atenció Integrada 

Construcció nous Quadres Comandament base poblacional AISS:
https://nao-mesh.shinyapps.io/ICS_Visualisation/

https://nao-mesh.shinyapps.io/ICS_Visualisation/
https://nao-mesh.shinyapps.io/ICS_Visualisation/


Gràcies!

@conteljc


