
BONES PRÀCTIQUES D’ATENCIÓ INTEGRADA 

SOCIAL I SANITÀRIA (AISS) 

REGIÓ METROPOLITANA NORD

Referents d’Atenció Integrada Social i Sanitària de la Regió Metropolitana Nord (RAISS)
González, S.; Escrig, M.; Mariscal, S. i Herrador, M. 

4 de novembre de 2022



❑ Governança única i creació de
la figura del Delegat de la
Consellera de Salut al Sector
Residencial i de les regions
socials.

❑ Creació dels EIR’s

Com neix aquesta experiència a la regió 
Metropolitana Nord



La consolidació de l’Atenció Integrada Social i Sanitària

2018

2019

2020

2021

2022

Pla de Govern per a la XII legislatura, aprovat el 
25 de setembre, identificació de la necessitat de 
desplegament d’una estratègica única d’atenció 

integrada social i sanitària

Acord GOV/91/2019, de 25 
de juny, pel qual es crea el 

Pla d’atenció integrada 
social i sanitària (PAISS)

Pandèmia de la COVID-19

Creació de les Regions 
Socials per semblança i per 

treballar de la mà de les 
Regions Sanitàries

Pla de Govern XIV 
Legislatura, garanteix la 

creació de l’Agència 
Integrada Social i Sanitàries

- Aprovació de la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de L’Agència Integrada 

Social i Sanitària
- Consulta pública al conjunt de la ciutadania i 

organitzacions
- Constitució de la figura de les RAISS

... ...



Els criteris per a la identificació de les bones pràctiques 
d’atenció integrada

Conjunt mínim d’elements de model 
AISS en els diferents àmbits 

(residències/ at. domicili/ salut 
mental)

Component de lideratge territorial 
social i sanitari potent

Potencial de creixement i maduració
Resultats d’impacte ja presents o 

previstos a curt-mig termini

Acompanyament 
interdepartamental en el 

desplegament en un 
període retrospectiu

❑ Criteris addicionals

Pla d’intervenció compartit, 
social i sanitari

Serveis socials bàsics han 
manifestat interès per l’AISS 



Àmbits de classificació de les bones pràctiques 
d’atenció integrada

▪ Interdepartamentals (Salut i Drets Socials)

▪ Àmbit residencial

▪ Àmbit comunitari



RESIDENCIAL

• Processos de cronicitat i finals de vida

• Coordinacions entre centres residencials, EAP, regió social,
regió sanitària....,per resolució de conflictes com a
implementació en accions compartides

• Trasllat de formacions vàries, ...

Recull de bones pràctiques d’atenció integrada

COMUNITARI

• Projecte/model col·laboratiu per a la millora de la
continuïtat i la integració assistencial de les persones amb
necessitats sanitàries i socials- ABSS i EAP- (cas Mataró).
Coordinació Salut- SS del municipi dirigida a persones
altables per proveir d’un SAD

INTERDEPARTAMENTAL

• Reunions periòdiques regió sanitària- regió social. Pràctica iniciada
en situació de COVID-19 i consolidada en l’àmbit de l’AISS

• Formació des del SAP-ST/referents comunitàries als professionals
de treball social de l’àmbit sanitari i sociosanitari, pel drenatge de
places a recurs residencial

• Comissions territorials per a la resolució de casos complexes de
salut mental

• Comissions de seguiment dels Equips Guia orientats a joves i
adolescents amb problemàtica salut mental



L’exemple d’una bona pràctica d’atenció 

Integrada
❑ Àmbit residencial→ Pla d’Intervenció Individual Compartit (PIIC)

El PIIC conté informació tant

sanitària com social per a fer més
eficients les intervencions amb els
residents des d’ambdues vessants

Població diana
- Alt grau de dependència
- Edat avançada
- Multimorbiditat

Acte de comunicació entre professionals 
afavoridor d’una atenció adequada a la 

complexitat clínica (PCC o MACA)

Objectiu
Els professionals que cuiden als residents contribueixin a desenvolupar 

el PIIC amb el suport de l’EAP i amb la seva incorporació a l’ECAP

Impacte
- Afavoreix la presa de millors decisions
- Disposar de la informació essencial

del cas
- Garanteix la continuïtat assistencial en

contextos 7x24
- ...

RGG



❑ Identificació dels recursos 
(n)

▪ Recursos salut

▪ Recursos socials

❑ Variables per a la selecció

▪ Regió sanitària

▪ Sector sanitari

▪ Àmbit

▪ Tipologia del servei

▪ Categoria

▪ Perfil

❑ Descripció de les sigles del 
perfil del recurs

+ bones pràctiques d’atenció integrada

❑ Àmbit interdepartamental→Mapa interactiu de recursos i serveis de la regió social i sanitària Metropolitana Nord

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzcwMWEyOTAtYTA1MC00MDc1LWFhMjEtMDg5MTIwMGM0M2IxIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9


Moltes gràcies per la vostra atenció

https://dretssocials.gencat.cat
https://salutweb.gencat.cat


