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El projecte s’ha portat a terme gràcies al
esforç i dedicació dels professionals de la
salut i socials que he han participat a les
diferents activitats. Per tal de seguir amb
èxit la metodologia platejada a l’inici del
projecte, es va crear un grup de treball
nuclear, format per 18 professionals amb
diferents perfils i amb àmplia experiència
amb rutes assistencials de complexitat, i
un grup ampliat, format per 47 professionals
també amb amplia experiència en les
rutes assistencials de complexitat i altres
patologies. Els membres del grup nuclear
també formen part del grup ampliat i ha
estat convocat a totes les sessions de
treball, participant també amb el grup
ampliat en les dues rondes de la metodologia
Delphi i el qüestionari inicial del projecte.

4 workshops amb
16 professionals
42 participants en
el disseny de la ruta
44 participants
en el procés Delphi
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01. Introducció
del projecte
La ruta assistencial
de complexitat
a nivell macro
Les rutes assistencials s’apliquen a les patologies i
condicions cròniques i de més prevalença, permeten
millorar el seu maneig, organitzar l’atenció dels
professionals partint d’un model d’atenció integrada
i proactiva, adequar la prestació de serveis amb un
model d’atenció compartida entre els diferents àmbits
assistencials, definir mecanismes per la individualització
del pla d’atenció i l’adequació en la utilització de recursos.
A continuació es presenten els principals resultats del
projecte que s’ha marcat el repte de definir l’esquelet de
la ruta assistencial de complexitat a nivell macro, on s’han
definit els següents elements de la ruta: els objectius, les
fases i les subfases, els actors, els factors clau de l’èxit, els
indicadors d’avaluació, les accions per tal d’implementar la
ruta a tot el territori així com els processos que demanden
una cobertura tecnològica més intensa per tal de facilitat
la feina dels professionals.
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El present document recull els resultats de més d’un
any de treball per part de diferents professionals de
l’àmbit sanitari i social de tot Catalunya, amb l’objectiu
de definir la ruta assistencial de complexitat a nivell
macro. El document busca ser el punt de partida per als
professionals que hauran de desplegar la ruta a nivell
meso i micro.
Durant el projecte s’han utilitzat metodologies de recerca
d’informació secundària, especialment a la primera fase,
i primària a través de qüestionaris i sessions de treball
presencials i en remot, on s’ha comptat amb una àmplia
participació de professionals tant des d’un punt de vista
territorial com de tipologia de proveïdor assistencial.
Durant el projecte també s’ha utilitzat la metodologia
Delphi, la qual ha servit per validar diferents elements
al mateix temps que ha permés ampliar la mostra de
professionals participants. El document presenta els
resultats de cadascuna de les fases i els consensos als
qual s’han arribat en relació a la ruta assistencial de
complexitat a Catalunya.
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Visió del projecte
Realitzar un redisseny
de la ruta assistencial de
complexitat a Catalunya.

Abast del projecte
01

Definició de l’esquelet a
nivell Macro de la Ruta
Assistencial de Complexitat.

02

Definició de l’estratègia
d’implantació de la ruta
assistencial redissenyada.

03
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Definició del marc
avaluatiu de la ruta
assistencial redissenyada.
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Introducció
del projecte

Les Rutes Assistencials s’apliquen a les patologies i
condicions cròniques i de més prevalença, permeten
millorar la seva gestió, organitzar l’atenció dels
professionals partint d’un model d’atenció integrada
i proactiva, adequar la prestació de serveis amb un
model d’atenció compartida entre els diferents nivells
assistencials i definir circuits de diagnòstic i tractament
fàcilment adaptables.
Actualment son un dels projectes clau per a la majoria
d’Administracions Públiques de salut de tot el món,
també per al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Dins d’aquest context, el present projecte vol identificar
les àrees de millora i factors clau d’èxit en la definició
i implantació de les ruta assistencial de complexitat
a Catalunya, realitzant addicionalment un redisseny
d’aquestes rutes a nivell macro.

L’abast del projecte està focalitzat en quatre punts:

El present document es divideix en tres apartats:

→ L’anàlisi i diagnòstic de la situació actual de les rutes a
Catalunya, a l’Estat Espanyol i al Regne Unit.

01

Fase d’anàlisis en la que es presenten les bones
pràctiques a nivell català, Estatal i global en
relació a les rutes assistencials, els factors
claus d’èxit per al disseny i implantació de rutes
assistencials, identificació d’àrees de millora així
com tota la informació obtinguda a través dels
qüestionaris i sessions de treball presencials
amb els professionals de la salut.

02

Definició de l’esquelet de la ruta assistencial de
complexitat a nivell macro.

03

Definició del marc d’avaluació i del pla d’acció
de la ruta de complexitat a nivell macro.

→ La definició de l’esquelet de la ruta assistencial de
complexitat a nivell macro.
→ La identificació dels factors clau de l’èxit de la ruta
assistencial de complexitat.
→ La definició del marc d’avaluació de la ruta assistencial
de complexitat a nivell macro.
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Tota la informació del projecte s’ha identificat i processat
partint de fonts d’informació secundàries oficials dels
diferents organismes de salut de les Administracions
Públiques catalanes, Estatals i d’altres països com el Regne
Unit, i també de fonts d’informació primàries a través de
qüestionaris, l’ús de la metodologia Delphi i sessions de
treball presencials i en format digitals amb professionals de
la salut i socials de tot el territori català durant l’any 2019,
2020 i 2021. La pandèmia de la Covid-19 ha tingut un clar
impacte al calendari del projecte, allargant-lo uns mesos
més dels que inicialment estaven previstos.
A la gestió sanitària hi trobem tres nivells de gestió,
la gestió sanitària macro, la gestió sanitària meso y la
gestió sanitària micro. La delimitació que es fa a la gestió
sanitària de l’Estat de cadascun dels nivells per tal de
portar a terme la política sanitària a cada Comunitat
Autònoma es la següent:

→ Nivell Macro o política sanitària: intervenció de la
administració sanitària (Comunitat Autònoma) per
augmentar l’equitat i corregir les disfuncions del mercat.
→ Nivell Meso o gestió de centres: es la que es realitza a
través de la coordinació o motivació dels integrants d’un
centre de salut, hospital, àrea d’atenció...
→ Nivell micro o gestió clínica: processos de decisió,
diagnòstic i terapèutics per part dels professionals
sanitaris realitzades sota condicions d’incertesa en las
que es coordinen recursos i motiven persones.

Tot l’esforç del projecte es centra en el nivell macro de les
rutes assistencials convertint-se amb el punt de partida
per als responsables corresponents de cada territori
pel tal que puguin elaborar els nivells meso i micro. Tot i
així, aquella informació de valor de nivell micro i meso que
s’ha recollit durant les activitats del projecte també s’ha
recollit per tal que sigui d’utilitat per als professionals que
hagin d’impulsar la ruta assistencial a aquests dos nivells.
El lector veurà en aquest document l’evolució dels acords
i resultats obtinguts al llarg del projecte, i per exemple,
podrà observar quin fou l’acord inicial de les fases de la
ruta, i quin ha estat el resultat final.
Finalment, també s’han identificat punts que no han
comptat amb el suficient grau de consens ho no s’ha
disposat del temps suficient per poder acordar-los.
Aquests punts queden recollits al final del document.
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Diagnòstic de la
situació actual

Metodologia i
fases del projecte

01

Anàlisi d’informació de referència
secundària sobre bones pràctiques

Definició de
l’esquelet
de la ruta

Focus group
02
Assessment:
investigación de

fonts secundàries i qüestionari

Anàlisis i avaluació dels resultats
de l’assessment realitzat

Qüestionari

01

Definició del
marc avaluatiu i
del pla d’acció

Assessment:
investigación de fonts
secundàries i qüestionari

Identificació dels objectius
de la ruta assistencials de
complexitat

01

02

Focus group

Workshop
disseny ruta

Sessió de co-creació amb
l’equip de treballa de la ruta
per definir-la a nivell macro

Workshop: pla d’acció
i tecnologia

Sessió de treball per definir els principis
d’implantació i el pla d’acció

03

Delphi
2 rondes

Validació de la ruta redissenyada mitjançant un Delphi amb 2
onades de consulta

Workshop
02
Assessment:
investigación de

d’avaluació
fontsmarc
secundàries
i qüestionari

Sessió de treball de treball per a definir els
indicadors d’avaluació (nom, descripció, forma
de càlcul, llindars i objectius)
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Output
Relació de millors pràctiques a nivell
estatal i Regne Unit
Principals insights dels resultats del
qüestionari realitzat

Output
Disseny del nou esquelet validat per
la ruta seleccionada a nivell macro

Output
Pla d’acció i marc d’avaluació
de la ruta assistencial
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02. Diagnòstic de
la situació actual
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02 Diagnòstic
de la situació actual
Metodologia
de treball de la fase 1
A la primera fase del projecte s’han utilitzat tres
metodologies de captura d’informació, les quals han
combinat les fonts primàries i secundàries. A més,
s’han analitzat tant font primàries com secundàries
per tal d’obtenir el major grau d’informació, de les
rutes assistencials en general i en específic de la ruta
assistencial de complexitat.
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Qüestionari al grup de treball del projecte
amb l’objectiu d’obtenir informació qualitativa
i quantitativa sobre l’estat, objectius, fases i
factors clau de l’èxit de les rutes assistencials a
Catalunya.

02

Recerca de fonts d’informació secundària sobre
les rutes assistencials a nivell català, estatal i
internacional amb l’objectiu d’identificar bones
pràctiques de les rutes a nivell macro.

03

Sessió de treball amb el grup de treball del
projecte per tal de validar els resultats del
qüestionari i la recerca de fonts secundaris així
com identificar nous insights sobre les fases,
factors clau de l’èxit i objectius de les rutes.
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2.1. Qüestionari al grup
de treball de la ruta
Mostra i respostes
del qüestionari
L’objectiu del qüestionari és identificar la percepció de la
situació actual de les rutes assistencials a Catalunya.

Receptors del qüestionari

% de resposta

→ El qüestionari el componen 10 preguntes obertes sobre
diferents aspectes de les rutes assistencials en general.
→ El qüestionari s’ha enviat a un total de 45 participants,
tots ells experts en diferents rutes assistencials.
→ En nombre de respostes és de 34 participants,
representant un 64% del total.

36%
64%
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El qüestionari es va enviar un total de 65 participants
experts en rutes assistencials a tot el territori

Participants

Grup nuclear

Grup ampliat

Department de Salut

2

1

CatSalut

2

2

Mèdic Atenció Primària

2

6

Mèdic SEM

1

Mèdic hospital-socio sanitari

Infermeria Atenció Primària

10

Infermeria
Hospital

1

4

Direcció / Gestió

3

9

Pacients

1

Treball social

1

4

Sistemes i TIC

2

2

TOTAL

18

47

Metodologia utilitzada per
processar la informació
La metodologia del projecte per extreure conclusions
sobre les rutes assistencials està basada en dades
qualitatives. Per a això s’han utilitzat tècniques d’anàlisi
de paraules, recompte, xarxes semàntiques i Key Word in
Context, al llarg de tres fases:
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01

Obtenció de la informació. Preparació
detallada i enviament del qüestionari a les
persones de referència en l’àmbit de la salut
pública catalana.

02

Codificació: codificar és el procés mitjançant
el qual s’agrupa la informació obtinguda en
categories que concentren les idees, conceptes
o temes similars descoberts per l’investigador,
o els passos o fases dins d’un procés els codis
són etiquetes que permeten assignar unitats de
significat a la informació descriptiva o inferencial
compilada durant una investigació.

03

Anàlisi d’idees per àrees. Extracció de
les respostes per temàtiques i associació
dels resultats.

04

Definir les conclusions. Segons la seva
rellevància per coherència i consens amb
altres respostes. Síntesi d’idees força.
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Respostes
del qüestionari
Pregunta

En relació a les rutes assistencials, a nivell macro, quin
valor creus que haurien d’aportar als professionals
de la gestió y professionals assistencials, per tal de
facilitar-ne la seva feina.

Resultats

→ Que siguin senzilles, comprensibles i amb
instruccions molt clares i concises / Establir
amb claredat i de manera senzilla i directa els
circuits / “Prácticas, claras, eficaces, ágiles,
de fácil acceso”.

→ Estandardització i uniformitat de processos.

→ “Pactos, guía, consenso, compromisos,
uniformidad, prioridades. Marco común de
colaboración”
→ La possibilitat de prioritzar aquelles patologies
sobre les que es vulgui treballar / facilitar la
comunicació, coordinació assistencial / Millora
de l’atenció a la cronicitat.
→ Ha de tenir naturalesa de pacte. Per tant,
importància la territorialitat, i fer projectes a
mesura. Han de ser operatives i breus.
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→ Rutes senzilles i fàcils d’entendre per part
dels professionals.
→ Indicadors i seguiment.

Idees força

Respostes amb major consens

→ Aportar una visió global de com s’està fent /
Indicadors d’avaluació i eines de priorització
/ Que integrin la totalitat dels dispositius
assistencials.

→ Ampli consens / Pacte entre els professionals
per a la implementació.
→ Integració de tots els proveïdors.
→ Implementació conjunta a tot el territori.

15

Respostes
del qüestionari
Pregunta

Quin rol creus que hauria de jugar tan el Departament
de Salut com CatSalut serveis centrals i serveis
territorials del CatSalut amb el disseny i execució de
les rutes a nivell macro general?

Resultats

→ Vetllar per l’equitat i cumpliment / ser el
garant en la seva elaboració, implementació i
consolidació.
→ Paper central, fundamental / lideratge /
planificador / disseny d’un patró base /
promoció conjunta / Finançament i model
d’assignació pressupostari.
→ Establir rutes basades amb les evidències
científiques actuals.
→ Dinamitzadors. Garants de la equitat en el sistema
i de la qualitat dels resultats.
→ Promotor de sistemes d’informació integrats.
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→ Rol promotor: impulsor i coordinador.
→ Rol d’autoritat: ser el garant del procés.

Idees força

Respostes amb major consens

→ Impulsor, coordinador / facilitadors d’eines,
integradors / definir el marc conceptual comú
/ avaluador i supervisor.

→ Rol de lideratge: paper central.
→ Rol expert: amb evidències científiques
actuals.
→ Rol promotor de sistemes d’informació.
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Respostes
del qüestionari
Pregunta

Per ordre d’importància, quins creus que son les tres
principals barreres a les que s’enfronta el Departament
de Salut - CatSalut i proveïdor per tal de poder
dissenyar i implementar rutes assistencials de forma
satisfactòria a Catalunya.

Resultats
→ Fragmentació del sistema / molts proveïdors i
grups de treball / no connectivitat dels sistemes
d´informació / descoordinació / “falta de
comunes” / resistència al canvi.

→ Ràtios de recursos desiguals al territorio
/ complexitat territorial / “diversidad de
criterios”, manca d’objectius comuns.
→ Model de finançament que no facilita la
integració assistencial.

→ Divisió. Massa proveïdors i grups de treball.

→ La manca de cultura dels professionals en
compartir pacientes / Falta de cultura d’atenció
integrada i centrada en la persona / manca de
lideratge.
→ Manca de sistemes d’informació óptims - models
organitzatius i competencials de professionals i
proveïdors.
→ Disseny excessivament teòric / “falta de
practicidad” / manca història clínica única.
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→ Objetius propis individuals. Diversitat de
criteris.

Idees força

Respostes amb major consens

→ Prevalença dels interessos propis dels
proveïdors respecte els interessos generals /
objectius propis individuals.

→ Model ineficient de finançament.
→ Manca de cultura i lideratge.
→ Disseny no implementat en la pràctica.
→ Sistemes d’información no òptims.

17

Respostes
del qüestionari
Pregunta

Quins elements creus que son factors crítics a l’hora de
definir, implantar i executar la ruta assistencial, per a
que tingui capacita de resposta a les necessitats?

Resultats
→ Definició exhaustiva / “valor práctico”.

→ Anàlisi de recursos / diagnòstic / temps de
resposta.
→ Visió de futur / visió d’usuari-població /
“centrada en la persona”.

→ Comunicació i coordinació de totes les parts.

→ Lideratge / líders clínics reconeguts.
→ Pla de execució i d’avaluació / objectius comuns,
senzills i potser incentivats / solució tecnològica.
→ Pla de comunicació per las ciutadans i
professionals.
→ Informatitzar circuits (IS3) Avaluar
sistemàticament.
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→ Centrada en la persona.

Idees força

Respostes amb major consens

→ Participació de tots / multidisciplinarietat /
comunicació i coordinació / implicació.

→ Amb visó de futur i valor pràctic.
→ Objectius comuns comprensibles.
→ Diagnòstic i resposta a temps.
→ Digitalització de processos.
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Respostes
del qüestionari
Pregunta

Quins factors consideres que son clau per posar al
pacient al centre del disseny i execució de les rutes
assistencials?

Resultats

→ Participació activa des del principi, des del
disseny.
→ Comunicació i difusió de la ruta.
→ Aproximació integral / facilitar i solucionar
les situacions / col·laboració estreta entre
professionals / gestionar egos.
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→ Prioritzar les seves necessitats i preferències.
→ Recollir la seva opinió.

Idees força

Respostes amb
major consens

→ Entendre y prioritzar les seves necessitats
/ tenir en compte les seves preferències
/ recollir la seva opinió (grups focals,
entrevistes semi estructurades amb les
persones) / pacient al centre del sistema.

→ Participació activa en el disseny.
→ Difusió efectiva de la ruta.
→ Col·laboració estreta entre professionals i la
persona.
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Respostes
del qüestionari
Pregunta

Quins creus que son els actors claus dels diferents
àmbits de l’atenció sanitària, per el disseny, la
implantació i execució diària de les rutes assistencials?

→ Tots els professionals de la salut / Metges,
infermeres / Atención Primaria (AP), Atención
Hospitalaria (AH) / Treball social sanitari etc.
→ Departament de Salut / CatSalut / Gerents /
Gestors / Directors.
→ Proveïdors de servei.

→ Professionals de la salut.

→ Pacients experts / ciutadania.

→ Gerents de las institucions.

→ Lideratge / líders clínics reconeguts.
→ Cuidadors.
→ Important treballar de forma pluridisciplinària,
multinivell i amb co responsabilització.
→ Tècnics de sistemes d’informació (IS3).

Ruta Assistencial 2.0 de Complexitat (PCC/MACA) a Catalunya

Idees força

Respostes amb major consens

Resultats

→ Proveïdors de servei.
→ Pacients experts.
→ Cuidadors.
→ Técnics de sistemes d’información.
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Respostes
del qüestionari
Pregunta

Segons el teu criteri, les solucions de tecnologia
actuals (software, aplicacions…) donen una cobertura
satisfactòria per dissenyar i executar les rutes
assistencials?, quines àrees o processos de les rutes
creus que podria ajudar més la tecnologia. Quina solució
coneixes i tens un major o menor grau de satisfacció?

Resultats
Solucions de tecnologia:

Cobertura satisfactòria:

→ HC3. Molta informació en la HC3 però no de
gran qualitat. Poco efectiva.

8%

→ ECAP / IS3 / PADES.
→ Sistemas multidispositivo.

37%

→ Checklist automático.

55%

→ Khalix - G-Plans -Sistemes d’interconnexió i
consulta.

Sense definir
No
Si

Processos a millorar:
→ Seguiment i traçabilitat i en l’explotació i anàlisi de
la informació.
→ Integrar els sistemes d’informació. Crear un
lloc accessible i visible mitjançant algoritmes de
pressa de decisions.
→ Missatgeria entre diferents àmbits assistencials
Implementació e-consulta.
→ App de la persona: impulsar comunicació.
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→ Múltiples solucions de tecnología: HC3,
ECAP, IS3, PADES, etc.

Idees força

Respostes amb major consens

→ Econsulta.

→ Sistemes multidispositiu.
→ Checklist automàtic.
→ Sistemes d’interconnexió i consulta.
→ Cobertura poc coneguda i insatisfactòria.
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Respostes
del qüestionari
Pregunta

Quins elements creus que son factors crítics a l’hora de
definir, implantar i executar la ruta assistencial, per a
que tingui capacita de resposta a les necessitats?

Resultats
→ Definició exhaustiva / “valor práctico”.

→ Anàlisi de recursos / diagnòstic / temps de
resposta.
→ Visió de futur / visió d’usuari-població /
“centrada en la persona”.

→ Comunicació i coordinació de totes les parts.

→ Lideratge / líders clínics reconeguts.
→ Pla de execució i d’avaluació / objectius comuns,
senzills i potser incentivats / solució tecnològica.
→ Pla de comunicació per las ciutadans i
professionals.
→ Informatitzar circuits (IS3) Avaluar
sistemàticament.
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→ Centrada en la persona.

Idees força

Respostes amb major consens

→ Participació de tots / multidisciplinarietat /
comunicació i coordinació / implicació.

→ Amb visó de futur i valor pràctic.
→ Objectius comuns comprensibles.
→ Diagnòstic i resposta a temps.
→ Digitalització de processos.
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Respostes
del qüestionari
Pregunta

Com creus que s’han d’avaluar la implantació, els
resultats de la ruta assistencial i quina informació es
necessitaria per el seguiment?

Resultats

→ Definició i seguiment d’indicadors, amb casos,
demoras, incidències, recursos, satisfacció
pacients, satisfacció professionals i resultats
clínics i de qualitat de vida.

→ Pocs indicadors de procés comuns i clars.

→ Reunions amb el grup de treball de la ruta per
veure la seva factibilitat.

→ Indicadors de resultats en salut basats en
l’evidència científica.

→ Ús d’eines com PreALT, PIIC, ingressos directes
a CSS... / IS3 i ECAP / dades del MSIQ.

→ Reunions presencials amb els equips de treball.

→ Feedback / enquestes de satisfacció / seguiment
i avaluació / opinió de l’experiencia de pacient.
→ Combinar PROMS i PREMS consensuats /
compliment de pactes.
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Idees força

Respostes amb major consens

→ Indicadors de procés i sobretot de resultats en
salut basats en l’evidència científica/ indicadors
comuns, clínics en un quadre de comandaments
/ “pocos (3-4) y claros”.

→ Ús d’eines tecnologicas efectives.
→ Seguiment i avaluació de l’experiencia de
pacient.
→ Combinar PROMS i PREMS consensuats.
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Respostes
del qüestionari
Pregunta

Coneixes algun cas d’èxit de disseny i execució de rutes
assistencials de Catalunya i de fora?, i quins elements
clau destacaries?

Resultats
→ RA en insuficiència cardíaca del Clínic de València.
→ RA IC AIS Litoral Mar de Barcelona x2. Infermera
gestora de casos AP i Comitè operatiu de
continuïtat assistencial.
→ RA d’insuficiència cardíaca al Camp de Tarragona.
Consens, simplicitat i difusió.
→ RA de la ICC a l’àrea de Barcelona Litoral. Coordinació
entre nivells.

→ RA de PCC a l’àrea de Bellvitge. Coordinació entre
nivells.
→ RA demència al Vallès occidental oest. Resultats en
accessibilitat molt bons.

→ Coneiximent de rutes locals,
principalment a Catalunya.

→ Programa Insuficiència Cardíaca Comunitària SAP
Delta-Hospital Universitari Bellvitge. Filosofia de
treball en equip.

Elements clau:

→ RA IC- BCN -Hospital del Mar x2. Àgil, treball en
equip multidisciplinar, seguiment RA de cronicidad del
territorio del Baix Llobregat Centre.
→ RA de la atención a la ACFA y a la demencia de Lleida.
Union de la personae-primaria-hospital-urgencias.
→ RA de cronicitat de l’AIS-Nord de Barcelona.
Algunes rutes locals, desconeixement per grans àrees.
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→ Comitè operatiu.

Idees força

Respostes amb major consens

→ RA de la depressió a l’àrea de Girona. Coordinació
entre nivells.

→ Coordinació entre nivells i pacient.
Treball en equip.
→ Accessibilitat.
→ Àgil.
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Respostes
del qüestionari
Pregunta

Voldries afegir algun
comentari addicional?

Resultats
→ Són necessàries les revisions i actualitzacions
de les rutes / tenir molt clar que volem fer /
aprofitar experiències d’èxit, analitzar i canviar
estratègies no eficients.

→ “En las rutas que sea necesario, tener más en
cuenta la atención 7/24”.
→ Les rutes haurien de ser dissenyades de forma
genèrica i que s’hagin d’adaptar a la realitat del
territorio / El diseño es un elemento clave.

→ Les rutes són importants i complicades
d’implantar.

→ La participació de les persones en el disseny de
les rutes des del principi.
→ Revisar la feina feta, que no és poca. Aprofitar
experiències d’èxit, analitzar errors i mancances
i canviar estratègies no eficients. Hi ha molta
feina feta.
→ Intentar facilitar la feina dels professionals
perquè això segur que repercuteix en la millora
de l’atenció de les persones.
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→ Són necessàries noves revisions.
→ Aprofitar la feina feta fins al moment no
començar de 0.

Idees força

Respostes amb major consens

→ Les rutes són un element absolutament
necessari en la gestió de la salut a Catalunya /
és una tarea molt complicada.

→ Tenir en compte l’atenció contínua 24/7.
→ Disseny genèric adaptable com a element clau.
→ Facilitar la feina dels professionals per a una
millor atenció al pacient.
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2.2. Investigació
de fonts secundàries
nacionals i
internacionals

Abast de
l’anàlisi secundari
L’anàlisi s’ha centrat en tres àmbits geogràfics:
Catalunya, les Comunitats Autònomes i el Regne Unit.
S’ha posat un especial focus en aquestes dues últimes
ja que l’objectiu d’aquest punt és identificar elements.

Abast de l’anàlisi
Catalunya
En l’àmbit català s’ha analitzat
documentació de:
Institut Català de la Salut
Gestió de Serveis Sanitaris
Documentació publicada per grups de
treball de professionals de la salut

Comunitats autònomes
En aquest apartat s’han seleccionat
diferents Comunitats Autònomes
en funció del grau d’informació
publicada. No s’ha trobat
informació de tots els punts sobre
totes les CCAA
Galicia
País Basc
Comunitat Valenciana

Regne Unit
Les institucions analitzades del
Regne Unit son:
National Institute for Health and Care
Excellence (NICE)
House of Care del NHS England
Carewell. Projecte de la Unió Europea
en el que hi participen diferents
regions europees

Comunitat de Madrid
Extremadura
Canàries

Índex
Definició ruta assistencial

Grau de penetració i
actualització de les rutes,

Organisme que dissenya i impulsa les
rutes

Bones pràctiques a nivell macro
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Bones pràctiques
identificades
Catalunya

Descripció
Elements
identificats de
l’estat actual de les
rutes assistencials.

La majoria d’informació publicada sobre rutes assistencials
fa referència als nivells meso i micro
No existeix un patró clar sobre quines patologies tenen ja
creada una ruta assistencial i quines no
Informacion dispersa i no centralitzada, les rutes
no segueixen un patró homogeni (format, índex de
continguts...)
Hi ha territoris més actius respecte als altres en la
publicació de rutes, no existeix una homogeneïtzació

Elements identificats

Les definicions son altament semblants entre les
institucions catalanes de salut
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Bones pràctiques
identificades
Catalunya

Descripció
Elements identificats
de l’estat actual de les
rutes assistencials

La majoria d’informació publicada sobre rutes assistencials
fa referència als nivells meso i micro
Informacion dispersa i no centralitzada, les rutes
no segueixen un patró homogeni (format, índex de
continguts...)
Hi ha territoris més actius respecte als altres en la
publicació de rutes

Elements identificats

Les definicions són comuns

Factors clau de l’èxit
identificats pel GRUP
DE TREBALL AMPHOS
(Sociedad Española de
Directivos de la Salud)

Son necessaris territoris amb una mida adequada i un mínim
de població assignada
El finançament s’hauria de millorar i que s’hauria
d’acompanyar pel pagament per resultats.
Tots els models han de promoure la integració de la xarxa
sanitària amb la social, ja que considera clau compartir
objectius comuns amb totes les entitats implicades amb
l’atenció de la mateix població.
Les tecnologies de la informació com un element clau a la
hora de planificar una ruta assistencial a nivell macro ja que
ha d’assegurar la disponibilitat y accessibilitat de les dades i
a més el seu ús ha d’evolucionar cap a un model de solucions
de servei als professionals
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Bones pràctiques
identificades
Comunitats autònomes

Descripció
País Basc

El Servei Basc de Salut, Osakidetza, en el seu pla estratègic
“Retos y proyectos estratégicos de Osakidetza 2017-2020”
detalla sis línies de treball. Dintre del punt envelliment,
cronicitat i dependència hi trobem la iniciativa “Elaborar
corporativament i aplicar rutes assistencials per a les
patologies cròniques”
Els grups de treball han identificat les següents bones
pràctiques per dissenyar i implementar:
Les rutes han d’estar coordinades i gestionades per un
equip de professionals assistencials (no necessàriament
comandaments jeràrquics) que estableixin els objectius
clínics a aconseguir amb la població assignada
La ruta no ha d’estar tan focalitzada amb l’activitat
realitzada sinó amb els resultats que es volen obtenir:
resultats en salut (efectivitat), resultats en cobertura,
resultats en seguretat i resultats en coordinació

Elements identificats

És necessària la figura del responsable o coordinador
de la ruta
S’ha de crear un mecanisme de control el qual es revisi un
cop cada sis mesos. A més a més, és necessari tenir un pla
d’acció i quadre de comandament
La ruta ha de tenir en compte la cobertura de necessitats
d’atenció dels agents que estan fora de l’àrea assistencial de
la patologia (emergències, farmàcies properes, treballadors
socials...) ja que la seva col·laboració es necessària per a
l’atenció efectiva
•En la mesura del possible s’ha d’impulsar el coneixement
personal entre professionals que actuïn a la ruta assistencial
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Bones pràctiques
identificades
Comunitats autònomes

Descripció
Illes Canàries

El Servicio Canario de Salud detalla al document
“Proceso Asistencial Integrado de la EPOC en Canarias
” els elements que segueix l’Administració per definir els
processos d’alt nivell de les rutes assistencials:
El context estratègic, normatiu i clínic en el qual es
dissenya y es desenvolupa el procés d’atenció
La visió general del procés d’atenció al pacient,
identificant els subprocesos, activitats i flixes
Els decisors d’atenció o claus per identificar les
activitats a desenvolupar amb la persona al llarg de tot
el procés

Elements identificats

El nivell d’atenció professionals implicats a la ruta
assistencial

El mateix departament dona com a guia a l’hora de
definir una ruta els següent índex:
Motius pels quals es defineix una ruta assistencial a
Canàries
Bases de la definició de la ruta assistencial
Detall del procés assistencial
Indicadors per subprocés i resultats
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Bones pràctiques
identificades
Comunitats autònomes

Descripció

Elements identificats

Galicia

El Sistema Públic de Salut de Galicia a la seva publicació
“Estrategia gallega para la atención a personas en
situación de cronicidad” ha identificat els següents
punts clau d’èxit per a la implementació de rutes
assistencials:
Desenvolupament de noves eines de gestió i extensió
de les ja implementades
Desenvolupament d’un pla d’atenció personalitzada de
les persones
Desenvolupament de noves competències
professionals, incorporant la formació continuada
Creació d’indicadores d’avaluació que han de permetre
mesurar el bon funcionament de coordinació
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Bones pràctiques
identificades
Regne Unit
Descripció
Regne Unit NICE

L’organisme encarregat d’impulsar les rutes assistencials
al Regne Unit és el National Institute for Health and Care
Excellence (NICE)
La institució destaca que ofereix una forma senzilla i intuïtiva
l’accés a una gamma d’informació clínica, de salut pública
i d’atenció social, incloent orientacions actualitzades,
estàndards de qualitat i informació relacionada. A més, és
un recurs clau per als usuaris ja que permeten als usuaris
navegar per l’amplitud i la profunditat de les recomanacions
NICE sobre qualsevol tema a través de diagrames interactius
basats en temes
Els segments objectiu de les rutes assistencials NICE son els
professionals de la salut i de l’atenció social, experts en salut
pública, aquells que encarreguen o proporcionen serveis
d’atenció sanitària i social, empresaris i pacients.
NICE va portar a terme a principis de 2015 una enquesta
entre professionals de la salut al Regne Unit sobre el grau
d’impacte de la plataforma a la seva jornada laboral, i la
freqüència amb que la consultaven
Un 69% la consideraven una eina una relativament rellevant
Un 7% molt rellevant

Elements identificats

Un 9’5% la considerava relativament poc rellevant
Un 3’5% la considerava irrellevant
Un 1% no coneixia l’eina.

Per altra banda pel que fa l’ús de l’eina
Un 10% afirmava utilitzar-la cada dia
Un 29% cada setmana
Un 35% cada mes
Un 10% afirmava no utilitzar-la mai
L’apartat altres va tenir un 16% de respostes
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Bones pràctiques
identificades
Regne Unit

Descripció
Regne Unit — Carewell

El projecte de la Unió Europea Carewell, al qual hi
participen entre d’altres la regió de Powys al Regne Unit i
el País Basc. Aquest projecte té els objectius de coordinar
l’atenció integral i empoderar al pacient per a la seva cura a
través de les bones pràctiques de les set regions europees
que hi participen.
Carwell ha identificat nou elements que impulsen la correcta
implementació de rutes assistencials:
Avaluació de les necessitats.
Anàlisis de situació.

Elements identificats

Valor aportat.
Visió i missió.
Pla estratègic.
Garantir el guany benefici.
Estratègia de comunicació..
Implementació i institucionalització del canvi.
Supervisió i avaluació.
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Factors clau d’èxit identificats a
la investigació secundària
Factors clau
de l’èxit identificats

a

Persones, cultura
i organització

c

Organitzar de forma correcta els equips de treball
involucrats a la ruta assistencial entenent les seves
demandes

Impulsar la màxima capil·laritat de l’adopció i
creació de rutes assistencials a tot el territori

Motivar i incentivar al personal sanitari. Premiar
a aquells sanitaris que liderin o publiquin més
coneixement sobre rutes assistencials

Centrar tota la informació de les rutes
assistencials en un repositori homogeni d’accés
lliure per a professionals i pacients

Crear la figura del gestor o responsable de
projecte de rutes assistencials

b

e

Integració a la ruta dels
professionals i actors no sanitaris

Capil·laritat a tot el territori,
homogeneïtzació dels processos
assistencials producció gestió del
coneixement sobre les rutes

d

Tecnología i sistemes
d’informació

Integrar de forma correcta a tots els professionals
no sanitaris (treballadors socials) en la creació i
gestió de rutes

L’organisme promotor de les rutes ha d’actuar
d’acompanyar amb coneixement digital i
tecnològic als professionals de la salut

Identificar i posar de manifest les necessitats
de tots els col·lectius que formen part d’una ruta
assistencials

Garantir l’accés i disponibilitat de les dades

Experiència d’usuari i
coneixement de la persona
Captar i analitzar el major nombre d’informació
relacionada amb l’experiència de la persona
Evolucionar les rutes assistencials cap a un model
“pacient oriented”. Oferir una experiència de
pacient estructurada amb l’objectiu de millorar
cadascuna de les interaccions físiques i digitals de
la persona amb les institucions de salut
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Enfocar la gestió del canvi com element clau a
tots els col·lectius sanitaris per la correcta adopció
tecnològica

f

Model de seguiment: indicadors i
evolució de rutes assistencials
Homogeneïtzació dels indicadors i model de
seguiment
Actualització periòdica dels resultats
Creació d’un marc avaluador que identifiqui bones
pràctiques a tot el territori
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Correspondència entre resultats
de la recerca i qüestionari
Insights identificats

Recerca

Qüestionari

A1 Organitzar de forma correcta els equips de treball involucrats
a la ruta assistencial entenent les seves demandes
A2 Motivar i incentivar al personal sanitari. Premiar a aquells
sanitaris que liderin o publiquin més coneixement sobre rutes
assistencials
A3 Crear la figura del gestor o responsable de projecte de rutes
assistencials
B1 Integrar de forma correcta a tots els professionals no sanitaris
(treballadors socials) en la creació i gestió de rutes
B2 Identificar i posar de manifest les necessitats de tots els
col·lectius que formen part d’una ruta assistencials
B3 Comunicació i coordinació de totes les parts implicades a les
rutes assistencials
C1 Impulsar la màxima capil·laritat de l’adopció i creació de rutes
assistencials a tot el territori
C2 Centrar tota la informació de les rutes assistencials en un
repositori homogeni d’accés lliure per a professionals i pacients
C1 Estandardització i uniformitat de processos, Rutes senzilles i
fàcils d’entendre per part dels professionals
C2 Pacte entre els professionals per a la implementació de les rutes
C3 Impulsar rutes no només de caràcter teòric i de fàcil
implementació
D1 L’organisme promotor de les rutes ha d’actuar i acompanyar
amb coneixement digital i tecnològic als professionals de la salut

Plan Assistencial
Funcional Proceso
Farmacia Residencia
Ruta
2.0 de Complexitat
(PCC/MACA) a Catalunya
Plan Funcional Proceso Farmacia Residencia
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Correspondència entre resultats
de la recerca i qüestionari
Insights identificats

Recerca

Qüestionari

D2 Garantir l’accés i disponibilitat de les dades
D3 Enfocar la gestió del canvi dels col·lectius sanitaris per la
correcta adopció tecnològica
D4 Necessitat de digitalitzar un alt nombre de processos
D5 Millorar la satisfacció del personal mèdic en relació als sistemes
d’informació
E1 Captar i analitzar el major nombre d’informació relacionada amb
l’experiència de la persona
E2 Evolucionar les rutes assistencials cap a un model “pacient
oriented”.
E3 Prioritzar les necessitats de la persona necessitats i
preferències, recollir la seva opinió i incloure’l a la participació
activa en el disseny de la ruta
F1 Homogeneïtzació dels indicadors i model de seguiment
F2 Actualització periòdica dels resultats de la ruta
F3 Creació d’un marc avaluador que identifiqui bones pràctiques a
tot el territori
F4 Seguiment i avaluació de l’experiència de pacient
F5 Pocs indicadors de procés comuns i clars ,Indicadors de
resultats en salut basats en l’evidència científica
G1 Definir els rols de l’organisme responsable de les rutes:
coordinador, impulsor, garant del procés, rol promotor de sistemes
de sistemes d’informació
G2 Definir clarament el model de finançament de les rutes
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2.3. Focus group
sobre l’estat actual de
les rutes assistencials
Objectius i participants
del focus group
La primer sessió de treball del projecte es va realitzar a
través d’un focus group presencial amb els membres del
grup nuclear del projecte.

Objectius del focus group
El primer focus group del projecte es va centrar en
identificar diferents elements de les rutes assistencials de
forma general, ja que no es va centrar exclusivament en la
ruta de complexitat

Participants
Department de Salut

1

CatSalut

2

Mèdic hospital

2

Mèdic Atenció Primària

3

Infermeria Atenció Primària

2

Identificació dels beneficis i problemes en el disseny de
les rutes

Direcció / Gestió

2

Pacients

1

Identificació dels principals barreres a l’hora
d’implementar les rutes assistencials

Afers Socials

1

Sistemes i TIC

1

TOTAL

15

Objectius del focus group:

Identificació dels factors clau d’èxit de les rutes
assistencials
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Objectius i participants
del focus group
La sessió es va tractar dos elements d’alta rellevància per tal
de realitzar un diagnòstic de la situació actual de les rutes
assistencials a Catalunya, com son els beneficis i objectius de
les rutes i els factors clau d’èxit per tal d’implementar les rutes
assistencials a tot el territori de manera exitosa. Durant la
sessió tots els professionals van opinar en cadascun dels punts
aportant la seva visió i experiència.

Beneficis
i objectius
Factors clau
de l’èxit

01

Beneficis i objectius:
motius pels quals fem
les rutes assistencials

02
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Factors clau d’èxit
per tal que les rutes
assistencials siguin una
iniciativa satisfactòria
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Resultats del focus group
sobre l’estat actual de les rutes
assistencials: Objectius de la ruta
Objectius del procés de disseny de
les rutes assistencials identificats a la
sessió de treball

Visió Holística

Tenir una visió holística de les rutes assistencials,
que integri totes les sensibilitats dels actors
implicats
Integració de tots els actors implicats

Les rutes han
de ser conegudes

Millora de la
coordinació

Necessitem que tots els professionals coneguin
les rutes i tot el coneixement relacionat (bones
pràctiques, coneixement de gestió)
Les rutes han de permetre la millora de la
coordinació dels diferents nivells assistencials
Posar a la persona en el centre de l’atenció

Persona al centre

Avaluar els
resultats

Millorar l’atenció a la persona

Les rutes han de construirse tenint en compte
que és essencial definir indicadors que permetin
avaluar la millora de la qualitat de vida de les
persones
Els indicadors poden esdevenir un element clau en
el finançament –> Treball per resultats
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Resultats del focus group
sobre l’estat actual de les rutes
assistencials: Objectius de la ruta
Objectius del procés de disseny de
les rutes assistencials identificats a la
sessió de treball

Homogeneitzar i
optimitzar processos

Homogeneïtzar al màxim els processos a tot el
territori
Definir processos y grups de treball que permetin
la presa de decisions

Simplicitat
i utilitat

Impulsar la simplicitat a tots els nivells de les
rutes. Ex: Ruta de butxaca per al dia a dia dels
professionals de la salut
A més han de ser eines útils per el dia a dia dels
professionals

Integrar equips

Les rutes són un bon instrument per facilitar la
integració dels esforços del personal sanitari i
socio-sanitari
A més faciliten la col·laboració, transcendint
departaments/equips i explicitant la
interdependència de rols i professionals, fomentant
el treball en equip

Continuitat de
l’atenció

Les rutes possibiliten la continuïtat dels esforços
individuals proporcionant context
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Resultats del focus group
sobre l’estat actual de les
rutes assistencials: Factors
clau de l’èxit
Els factors clau de l’èxit de les rutes
assistencials a Catalunya, identificats
a la sessió són els següents

Factors clau de l’èxit
identificats al focus group

01

Visió holística

04

Les rutes han de ser dissenyades amb un
enfoc holístic, tant des del punt de vista dels
diferents rols implicats com del diferents àmbits
organitzatius i territorials

02

Clau l’alineament dels recursos tècnics

03

La ruta ha de situar a la persona al centre de
totes les accions, amb l’objectiu de millorar la seva
qualitat de vida
És clau centrar-se en el coneixement de la persona

Comunicació efectiva
És essencials que les rutes siguin transmeses i
conegudes per tots els equips

Situar a la persona
al centre

05

Objectius comuns i clars
S’ha de treballar des de l’inici amb objectius clars,
estratègics i operatius, que siguin compartits per
totes les entitats i els actors

Integració a la ruta
de tots els actors
Les rutes han d’integrar la participació de tots
els actors, sanitaris i no sanitaris, que han de
participar des de l’inici
És essencial la màxima coordinació entre
professionals sanitaris i altres col·lectius
(treballadors socials)
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Factors clau de l’èxit
identificats al focus group

06

Simplicitat

11

Apostar per la simplicitat en tots els nivells. Ex:
abasts concrets, documents curts.

07

08

L’equip impulsor de la ruta ha d’estar empoderat i
ser autònom
Establir un procés de feedback constant a tots els
implicats a la ruta

Caràcter integral
Les rutes han de contemplar l’atenció 7x24 a tots
els nivells de territori

12

Enfoc procés

10

Indicadors no només de la salut sinó de la qualitat
de vida de la persona

Capil·laritat territorial
El disseny de les rutes ha de tenir en compte la
realitat territorial establint aliances a tot el territori

13

Model de
desplegament clar
Definir un model de desplegament i de difusió del
projecte clar i amb fases definides

Tecnología i sistemes
d’informació

Impulsar un pla i canals de comunicació efectiva
entre tots els col·lectius

Disposar dels recursos, suport i acompanyament
tecnològic suficient
Digitalizació dels procesos actuals. Actualment hi
ha tecnología infrautilizada

Indicadors exhaustius
d’avaluació
Crear un model d’avaluació estable, clar, que no
canvi en el temps i amb un número de indicadors no
elevat

És clau l’homologació dels processos d’atenció

09

Autonomia i
empoderament

14

Focus en la cultura i
en els professionals
Impulsar la cultura de col·laboració entre els
professionals (compartir idees, bones pràctiques,
know how...)
Alineament dels responsables de governança i lideratge a tots els nivells
Incloure el perfil del responsable de la ruta amb la
responsabilitat i autonomia suficient per gestionar
el projecte
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03. Definició de
l’esquelet de la
ruta assistencial
de complexitat
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03. Definició de
l’esquelet de la
ruta assistencial
de complexitat
Metodologia
de treball de la fase 2
A la segona fase del projecte s’han dut a terme dos focus
group amb diferents professionals del grup de treball del
projecte i una metodologia Delphi de dues rondes al grup
ampliat, per tal d’obtenir informació d’una major mostra de
professionals i validar els diferents elements identificats a
les activitats anteriors.

01

Sessió de treball amb el grup de treball del
projecte per tal de validar els resultats del
qüestionari i la recerca de fonts secundaris així
com identificar nous insights sobre les fases,
factors clau de l’èxit i objectius de les rutes

02

Metodologia Delphi de dues rondes per validar
diferents elements identificats i en el quan han
participat diferents professionals de l’àmbit
sanitari, social i tecnològic. La metodologia
també ha servir per identificar elements nous
que no s’havien detectat a les fases anteriors
del projecte
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3.1. Focus group d’identificació
dels objectius de la ruta
assistencial de complexitat

Objectius i participants
del focus group
La segona sessió de treball del projecte es va realitzar a
través d’un focus group presencial amb els membres del
grup nuclear del projecte

Objectius del focus group

Participants

El segon focus group del projecte es va centrar en
identificar els objectius de la ruta.

Department de Salut

1

CatSalut

2

Mèdic hospital

2

Mèdic Atenció Primària

3

Identificació dels beneficis i problemes en el disseny
de les rutes

Infermeria Atenció Primària

2

Direcció / Gestió

2

Identificació dels objectius de la ruta assistencial de
complexitat

Pacients

1

Afers Socials

1

Sistemes i TIC

1

TOTAL

15

Objectius del focus group:

Ruta Assistencial 2.0 de Complexitat (PCC/MACA) a Catalunya

45

Resultats del focus group
d’identificació de les àrees de
millora i els factors clau de l’èxit

a
c

e

Esdevenir un element clau
per garantir la qualitat i
equitat territorial en l’atenció
a aquestes persones

Identificar de forma
adequada al Pacient
Crònic Complex (PCC)
i les persones MACA

Disposar del suport tecnològic
integral per la implementació i
monitorització de la ruta

b
d

Millorar l’atenció
a la persona

que han servit de punt de partida per la definició de les
fases de la ruta de complexitat a nivell macro

Definir clarament el target
poblacional que es pot
beneficiar de la ruta

Simplificació de la ruta:
processos i recursos per als
professionals
No augmentar la complexitat ja
existent de la ruta de complexitat

f

Integració de tots els actors
implicats a la ruta
Tenir en compte les necessitats
de professional sanitari, social i
telemedicina

Integració de sistemes i traçabilitat
de tot el procés

g

Els següents objectius son els identificats durant la sessió
de treball. Aquests elements son els punts centrals

h

Utilitzar els
recursos adequats

Definir la ruta posant buscar
l’aportació del màxim valor i
l’acompanyament

i

Modularitat, permeabilitat i
interseccions entre rutes

j

Definir un marc teòric i pràctic
que permeti la relació entre rutes
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Empoderar a tots
els actors involucrats
de la ruta
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3.2. Focus group de
definició de la ruta
a nivell macro

Objectius i participants
del focus group
La tercera sessió de treball del projecte es va realitzar a
través d’una focus group presencial amb els membres del
grup nuclear del projecte

Objectius del focus group
El tercer focus group del projecte es va centrar en les
fases, les sub-fases i els actors principals de la ruta
assistencial de complexitat.

Objectius del focus group:
Identificació de les fases de la ruta assistencial de
complexitat
Identificació dels actors de la ruta assistencial de
complexitat

Els elements identificats en aquesta fase del projecte
no son definitius ja que posteriorment van ser validats
mitjançant la metodologia Delphi.
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Department de Salut

1

CatSalut

2

Mèdic hospital

2

Mèdic Atenció Primària

3

Infermeria Atenció Primària

2

Direcció / Gestió

2

Pacients

1

Afers Socials

1

Sistemes i TIC

1

TOTAL

15
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Fases de la ruta
de complexitat
A continuació es presenten les fases de la ruta de
complexitat a nivell macro.

01 Model d’atenció

05 Gestió transicions

02 Seguiment en
situació d’estabilitat

03 Situació de crisi
i descompensació

04 Especificitats de la ruta
per persones identificades
com a MACA
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Model d’atenció: Identificar a aquells pacients
que s’hagin d’incloure a la ruta assistencial de
complexitat, avaluar la situació i definir el Pla
d’Atenció Integral a partir de les necessitats de
la persona amb visió multidisciplinària

02

Seguiment en situació d’estabilitat:
Seguiment de l’evolució de la persona durant
la seva situació d’estabilitat, planificant
transicions en la seva atenció i intervenint de
manera planificada i estructurada

03

Situació de crisi i descompensació: Detecció
i actuació en situacions de descompensació,
donant resposta a totes les situació de crisi tan
dins horari convencional com fora del horari
convencional

04

Especificitats de la ruta per persones
identificades com a MACA: Resposta
assistencial a les persones amb cronicitat
avançada (MACA)

05

Gestió de les transicions: Element transversal
en el que s’inclou l’atenció 7 * 24 i el canvi entre
actors assistencials
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Fases identificades durant la
sessió de treball: Model d’atenció
La sessió de treball del grup focal va arribar al consens
d’identificar les següents fases per a la ruta assistencial de
complexitat

Elements que
componen la fase
Screening
Proposta d’identificació liderat per atenció primària i
reforçat per la resta d’actors

01 Model d’atenció
Identificació

Diagnòstic
situacional

Pla d’atenció
individualitzat

Compartició
del pla (PIIC)

Valoració multidimensional:
Model estandarditzat d’avaluació

02 Seguiment en
situació d’estabilitat

05 Gestió transicions

Revisió periòdica

Intervenció
estructurada

Planificació de
transicions

Pla d’atenció
Model de col·laboració: eines per la col·laboració dels
actors
Potenciar la complicitat amb la persona
Definició d’un PIIC estructurat a través d’un formulari

03 Situació de crisi
i descompensació
Dins l’horari convencional

Fora de l’horari convencional

Creació d’alertes quan el PIIC estigui desactualitzat

Registre de sistemes
Realització del PIIC estructurat

04 Especificitats de la ruta per
persones identificades com a MACA

Sistema: HC3
Identificació intel·ligent de la persona: screening
proactiu
Sistema: Evolució GMA
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Fases identificades durant la
sessió de treball: Model d’atenció
La sessió de treball del grup focal es van identificar els
següents insights qualitatius a l’hora de definir la fase
d’identificació de la ruta assistencial de complexitat.

a) Screening (proposta de marcatge):

c) Definició pla d’atenció

S’entén el concepte de screening com al procés de
cribratge de pacients abans d’entrar a la ruta

El pla d’atenció ha de donar resposta a quina és la figura
gestora i quins han de ser els actors involucrats a la ruta

S’identifica la possibilitat que aquest screening de la
persona estigui altament automatitzat a través de la
tecnologia. Per tal de fer-ho s’han de definir quines son les
dades que s’han de processar

Els àmbits d’urgència han de participar en validar en la
validació del pla

És necessari definir els factors per definir als pacients PCC
S’identifica el repte d’incloure els processos del SEM per
poder fer marcatge i per poder accedir a la informació
La identificació la liderarà sempre l’atenció primària

b) Valoració multidimensional
És necessari definir un model d’avaluació multidimensional
consensuat entre tots els actors involucrats
L’avaluació ha de buscar la homogeneïtzació i
estandardització per tal que es pugui marcar als sistemes
informàtics

El coneixement generat per cada professional sanitari ha de
ser compartit amb la resta de professionals
Els treballadors socials han de complementar el pla
d’atenció amb l’avantatge de disposar de més temps amb la
persona
S’identifiquen la monitorització del % de pacients
identificats i el % d’actualització de la informació més
important del sistema com a possibles indicadors d’aquesta
fase
Es posa de manifest que els equips del SEM en la gran
majoria de les seves actuacions no disposen d’informació
sobre la persona que han d’atendre. Amb un major
grau d’informació es podria oferir una atenció més
personalitzada

Els missatges comunicatius han de ser clars i únics, fent
focus amb el lideratge de l’atenció primària
S’han de tenir eines per tal que els professionals
col·laborin i es comuniquin, independentment de qui sigui el
responsable del marcatge
L’avaluació de la persona també la pot fer atenció
intermèdia i després d’enviar la informació, atenció primària
validaria la informació per tal que es puguin modificar al
sistema
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c) Definició pla d’atenció

d) Registre de sistemes

El pla d’atenció ha de donar resposta a quina és la figura
gestora i quins han de ser els actors involucrats a la ruta

El registre de sistemes es un element transversal de totes
les fases de la ruta. En funció de qui sigui el responsable del
marcatge l’impacte tecnològic serà diferent

Els àmbits d’urgència han de participar en validar en la
validació del pla
El coneixement generat per cada professional sanitari ha de
ser compartit amb la resta de professionals
Els treballadors socials han de complementar el pla
d’atenció amb l’avantatge de disposar de més temps amb la
persona
S’identifiquen la monitorització del % de pacients
identificats i el % d’actualització de la informació més
important del sistema com a possibles indicadors d’aquesta
fase
Es posa de manifest que els equips del SEM en la gran
majoria de les seves actuacions no disposen d’informació
sobre la persona que han d’atendre. Amb un major
grau d’informació es podria oferir una atenció més
personalitzada
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El registre ha d’incloure centres assistencials que depenen
del Departament de Treball i institucions privades
El registre ha de ser transversal a tot el sistema. Si
s’identifica a un pacient com a PCC ha de quedar registrat
a tots els sistemes
Repte: Integrar el marcatge a tots els sistemes del sistema
de salut
Es necessari definir quines son les dades que quedaran
registrades als sistemes ja que actualment existeixen moltes
dades estructurades
Existeix un repte amb aquells pacients sobre els quals no
existent dades
Repte: Sistema de marcatge únic per tot els tipus de
pacient incloent aquells que no tenen un alt contacte amb
les persones
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Fases identificades durant la
sessió de treball: Seguiment
estable en situació d’estabilitat
La sessió de treball del grup focal va arribar al consens
d’identificar les següents fases per a la ruta assistencial de
complexitat

Elements que
componen la fase
Elements transversals a totes les sub-fases
Necessitat d’una plataforma de col·laboració de
processos entre nivells

01 Model d’atenció
Identificació

Diagnòstic
situacional

Pla d’atenció
individualitzat

Compartició
del pla (PIIC)

Impulsar espais i processos col·laboratius per tal de
definir:
Circuits d’atenció
Models d’atenció

02 Seguiment en
situació d’estabilitat

Processos d’atenció
Creació de taules de gestió dels casos transversals

05 Gestió transicions

Revisió periòdica

Intervenció
estructurada

Planificació de
transicions

Fomentar la transversalitat per tal d’obtenir una
visió 360
Definir el PIIC com a punt central

03 Situació de crisi
i descompensació
Dins l’horari convencional

Fora de l’horari convencional

Pla d’atenció: Actualment no existeix una
estructura que ho suporti
Impulsar la proactivitt de tots els actors per
tal de transmetre al pacient que ha de fer en
cada una de les fases
Implementar una pantalla especial de cronicitat que
es pugui visualitzar al pla d’atenció

04 Especificitats de la ruta per
persones identificades com a MACA
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Visualització de la historia clínica d’una forma
menys seqüencial
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Fases identificades
durant la sessió de treball:
Seguiment estable
La sessió de treball del grup focal es van identificar els
següents insights qualitatius a l’hora de definir la fase
d’identificació de la ruta assistencial de complexitat

a) Revisió periòdica: Revisions periòdiques que es fan al
pacient a tots els nivells assistencials i proveïdors
S’identifica el concepte d’història cronològica de la persona
en funció de tots els punts de contacte de la persona amb
el sistema de salut

b) Planificació de transicions
La planificació ha de ser transversal i totes les transicions
s’han de compartir a tots els sistemes

c) Transversals
S’identifica la necessitat d’una plataforma de col·laboració
entre professionals que on es pugui accedir a la informació
de diferents nivells assistencials
La tecnologia ha de ser el catalitzador per impulsar un
canvi de model assistencial de tot el sistema
S’identifica la necessitat d’un canal de comunicació entre
professionals que faciliti compartir decisions. Actualment hi
ha un alt ús de canals informals (What’s App)

S’ha de tenir una visió transversal de la persona i que
els professionals tinguin accés a la mateix informació
actualitzada
Actualment no existeix una plataforma de col·laboració
entre nivells assistencials
S’ha d’impulsar la col·laboració de gestió de casos, definint
un model concret de pràctiques de col·laboració
Cada nivell assistencial hauria de tenir coberta la seva
resposta les 24 hores en un punt de contacte únic
Definir processos clars d’atenció, amb una figura clara de
responsabilitat i amb els terminis de resposta definits
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Fases identificades durant la
sessió de treball: Situació de
crisi/descompensació
La sessió de treball del grup focal va arribar al consens
d’identificar les següents fases per a la ruta assistencial de
complexitat

Elements que
componen la fase
Elements transversals a totes les sub-fases
Necessitat d’una plataforma de col·laboració de
processos entre nivells

01 Model d’atenció
Identificació

Diagnòstic
situacional

Pla d’atenció
individualitzat

Compartició
del pla (PIIC)

Impulsar espais i processos col·laboratius per tal de
definir:
Circuits d’atenció
Models d’atenció

02 Seguiment en
situació d’estabilitat

Processos d’atenció
Creació de taules de gestió dels casos transversals

05 Gestió transicions

Revisió periòdica

Intervenció
estructurada

Planificació de
transicions

Fomentar la transversalitat per tal d’obtenir una
visió 360
Definir el PIIC com a punt central

03 Situació de crisi
i descompensació
Dins l’horari convencional

Fora de l’horari convencional

Pla d’atenció: Actualment no existeix una
estructura que ho suporti
Impulsar la proactivitt de tots els actors per
tal de transmetre al pacient que ha de fer en
cada una de les fases
Implementar una pantalla especial de cronicitat que
es pugui visualitzar al pla d’atenció

04 Especificitats de la ruta per
persones identificades com a MACA

Visualització de la historia clínica d’una forma
menys seqüencial
Simplicitat en els canals de comunicació entre la
persona i els professionals
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Fases identificades durant la
sessió de treball: Situació de
crisi/descompensació
La sessió de treball del grup focal es van identificar els
següents insights qualitatius a l’hora de definir la fase
d’identificació de la ruta assistencial de complexitat

a) Crisis i descompensació dintre i fora d’hores
Actualment la persona té massa canals de comunicació
amb els professionals de la salut per activar el procés:
teleassistència, 061, telèfon d’atenció a la cronicitat, telèfon
PADES...
Durant la fase estable s’ha de comunicar al pacient la
informació suficient i ensenyar-li els canals de comunicació
i persona de referència. En el cas que no pugui utilitzar el
canal habitual hi ha d’haver un canal alternatiu únic. S’ha de
pactar amb les teleassistències amb els equips.
S’ha d’impulsar el 7x24 que posi en focus en l’apartat social
i de complexitat
La ruta ha de contemplar un factor rellevant com és la
transició entre horaris, ja que en molts casos no son els
mateixos equips que atendran al pacient
És necessari que es pugui contactar de forma eficient amb
els responsables. Es valora que el canal de comunicació
sigui el 061 com a canal únic de comunicació. És necessari
posar-se d’acord amb el què i el com utilitzar el canal
Es posa de manifest que el model d’atenció d’emergències
no està el suficientment integrat amb les altres àrees
especialment durant el període de dins d’hores
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Fases identificades durant la
sessió de treball: Especificitats de
la ruta per persones identificades
com a MACA
La sessió de treball del grup focal va arribar al consens
d’identificar les següents fases per a la ruta assistencial de
complexitat

Elements que
componen la fase
Elements transversals
En aquest apartat no s’ha identificar elements
d’aquesta fase. En la següent fase del projecte sí que
s’han incorporat elements de definició de la fase.

01 Model d’atenció
Identificació

Diagnòstic
situacional

Pla d’atenció
individualitzat

Compartició
del pla (PIIC)

02 Seguiment en
situació d’estabilitat

05 Gestió transicions

Revisió periòdica

Intervenció
estructurada

Planificació de
transicions

03 Situació de crisi
i descompensació
Dins l’horari convencional

Fora de l’horari convencional

04 Especificitats de la ruta per
persones identificades com a MACA
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3.3. Validació de
la ruta assistencial
redissenyada mitjançant
la metodologia Delphi

Metodologia
utilitzada: Delphi
Metodologia Delphi - Què és?

Etapes del procés

És un mètode d’estructuració d’un procés de comunicació
grupal que és efectiu a l’hora de permetre a un grup
d’individus, com un tot, tractar un problema complex.
(Linstone i Turoff, 1975).

01

D’inici es realitza una pregunta oberta, com
a avantatges, causes, principis, problemes La
pregunta es respon pels experts i s’envia a el
grup coordinador.

Què aporta la metodologia?

02

Amb les respostes inicials s’elaboren els
reactius, perquè els experts puguin valorar-los,
jerarquitzar o comparar-los.

03

Les respostes dels experts rebudes
individualment han de ser integrades, ja sigui
per a la realimentació o feedback de les
fases intermèdies o per a la presentació de
resultats finals.

La capacitat de predicció de la Delphi es basa en la
utilització sistemàtica d’un judici intuïtiu emès per un
grup d’experts.
L’objectiu dels qüestionaris successius, és “disminuir
l’espai interquartil, això és el que es desvia l’opinió
l’expert de l’opinió del conjunt, precisant la mitjana”, de
les respostes obtingudes
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Metodologia Delphi
utilitzada al projecte
Amb l’objectiu de validar els elements identificats
en les fases anteriors del projecte i identificar-ne de
nous, es va iniciar una fase de recerca de consens
mitjançant l’aplicació de la tècnica Delphi.
Es va proposar al grup de control la resposta de dos
qüestionaris per tal d’arribar a un consens. En aquest
estudi els participants van haver de valorar diferents
elements de forma qualitativa i quantitativa, en una
escala de 1 a 10 el seu grau d’acord amb l’enunciat
/ indicador / factor clau d’èxit (1= major grau de
consens 10= menor grau de consens). En l’apartat de
factors clau d’èxit la valoració fou multidimensional, on
es va preguntar sobre la importància, la factibilitat i
urgència de cada un dels punts preguntats.
Van ser necessàries dues ones per arribar al
consens de el grup. Només els punts en què va existir
variabilitat en la resposta dels participants van ser
inclosos en la segona onada. En aquesta última volta,
també es va demanar prioritzar la majoria de elements
de la ruta.
Es va convidar a participar a 50 professionals
de diferents perfils i especialitats que van ser
seleccionats mitjançant un mostreig de conveniència.
L’estudi es va dur a terme entre febrer del 2020 i
gener del 2021. La pandèmia de la Covid-19 va tenir
un impacte en la dilatació del calendari inicial en
l’enviament i recepció de les respostes del Delphi.
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Mostra i respostes
de la metodologia Delphi
L’objectiu del Delphi es validar y trobar consens en els
diferents elements identificats a les fases anteriors de la
ruta de complexitat.

Receptors del qüestionari
→ El qüestionari el composen 6 blocs de preguntes
obertes sobre diferents aspectes de les rutes
assistencials en general.
→ A la primera ronda es va enviar a un total de 65
persones y es va obtenir la resposta de 19 participants
representant un 38% del total.
→ A la segona ronda es va enviar a un total de 50
persones y es va obtenir la resposta de 21 participants
representant un 42% del total.

Participants

Grup nuclear

Grup ampliat

Department de Salut

2

1

CatSalut

2

2

Mèdic Atenció Primària

2

6

Mèdic SEM

1

Mèdic hospital-socio sanitari

Infermeria Atenció Primària

10

Infermeria
Hospital

1

4

Direcció / Gestió

3

9

Pacients

1

Treball social

1

4

Sistemes i TIC

2

2

TOTAL

18

47
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Resultats de
la metodologia Delphi
A continuació es presenten els resultats, quantitatius i
qualitatius, de les dues rondes del Delphi.

00

01

02

Fases i actors
de la ruta

Etapa 01:
Model d’atenció

Etapa 02:
Seguiment en
situació d’estabilitat

03

04

05

Etapa 03:
Situació de crisis i
descompensació

Fase 04:
Especificitats de la
ruta per a persones
identificades
com a MACA
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00. Fases i actors
de la ruta
Fases de la ruta

Actors implicats
Grup referència

01 Model d’atenció

Atenció primària
Atenció hospitalària
Atenció intermèdia

05 Gestió transicions

02 Seguiment en
situació d’estabilitat

Atenció residencial
SEM

Grup suport

03 Situació de crisi
i descompensació

Xarxa social de la persona – adaptat sempre a la
realitat i recursos de cada territori.
Cuidador principal del malalt

04 Especificitats de la ruta
per persones identificades
com a MACA

El 61% està d’acord amb la totalitat dels actors implicats,
ja sigui el grup nuclear o ampliat.

El 94’4% dels participants estan d’acord o
molt d’acord amb les fases de la ruta.

Ruta Assistencial 2.0 de Complexitat (PCC/MACA) a Catalunya

61

01. Model
d’atenció
Fases de la ruta

Elements validats

01 Model d’atenció
Identificació

Diagnòstic
situacional

Pla d’atenció
individualitzat

Compartició
del pla (PIIC)

Model d’atenció: Identificar a aquells pacients que
s’hagin d’incloure a la ruta assistencial de complexitat,
avaluar la situació i definir el Pla d’Atenció Integral
a partir de les necessitats de la persona amb visió
multidisciplinar.
Subfases
a) Identificació

02 Seguiment en
situació d’estabilitat

05 Gestió transicions

Revisió periòdica

Intervenció
estructurada

Planificació de
transicions

Proposta d’identificació liderat per primària i
reforçat per la resta d’actors, els quals poden
suggerir aquesta identificació als equips de primària
Identificació suggerida intel·ligent de la persona
a partir de les dades dels sistemes d’informació i
ratificat pels professionals en segona instància:
sistema de doble cribratge.
b) Diagnòstic situacional

03 Situació de crisi
i descompensació
Dins l’horari convencional

Fora de l’horari convencional

Definir un model estandarditzat de valoració
multidimensional /interdisciplinària ràpida per part
de diferents col·lectius de professionals
Consensuar escales de valoració comunes a tot el
sistema per cada una de les diferents dimensions
c) Pla d’atenció individualitzat

04 Especificitats de la ruta per
persones identificades com a MACA

En 95% està d’acord o molt d’acord amb els
elements que componen aquesta fase

Modelitzar els elements clau per desenvolupar
el pla d’atenció: identificació d’objectius generals
i consens de propostes específiques des d’una
perspectiva multidimensional.
Model facilitador del desenvolupament col·laboratiu
d’un pla d’atenció únic amb els actors implicats
en l’atenció de la persona, especialment per a les
situacions més complexes (per exemple: conferència
de cas).
d) Compartició pla PIIC
Modelització d’una nova versió del PIIC (3.0)
Creació d’alertes quan el PIIC no ha estat
actualitzat i posat al dia des de fa temps
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01. Model d’atenció:
Factors clau de l’èxit
Després de la identificació dels factors clau de l’èxit a la
primera ronda del Delphi, a la segona es va demanar als
participants la valoració de forma independent a través de
tres variables: Importància, factibilitat i urgència. (1 el més
important/factible/urgent/ i 10 el que menys)

Els factors clau de l’èxit referents a la definició d’un model de
valoració així com la creació d’un entorn TIC que suporti el
pla d’atenció, son els dos factors amb major consens entre
els participants.

Factors clau de l’èxit

IM

FA

UR

Mitjana

01

Definir un model estandarditzat de valoració multidimensional /
interdisciplinària ràpida per part de diferents col·lectius de professionals

3,0

3,8

3,8

3,56

02

Crear un entorn TIC que pugui suportar una pla d’atenció únic i compartit
entre els diferents agents que participen en l’atenció de la persona

3,9

4,6

4,7

4,41

03

Modelitzar els elements clau que ha
de contenir el pla d’atenció individualitzat

5,5

4,4

5,4

5,10

04

Impulsar metodologies / contextos/plataformes que afavoreixin el desenvolupament
compartit de plans d’atenció, especialment per a aquelles situacions més complexes
(per exemple: conferència de cas)

3,4

8,2

4,9

5,50

05

Potenciar el paper de la persona
en el co-disseny del pla d’atenció

5,7

5,8

5,6

5,71

06

Consensuar escales de valoració comunes a tot
el sistema per cada una de les diferents dimensions

5,2

8,7

5,4

6,42

07

Implementar una pantalla específica de cronicitat on es visualitzin (visió de 360º
sistèmica) totes les etapes del model d’atenció: identificació, diagnòstic situacional,
pla d’atenció i PIIC

5,3

6,9

7,6

6,61

08

Promoure sistemes d’identificació suggerida per partir de les dades dels sistemes
d’informació (a corroborar sempre posteriorment per part dels professionals)

5,6

8,6

5,8

6,67

09

Creació d’alertes quan el PIIC no ha estat actualitzat
i posat al dia des de fa temps

6,8

6,5

6,8

6,70

10

Obrir la porta la identificació suggerida (com a PCC o MACA) per part dels
professionals de l’atenció hospitalària intermèdia (sociosanitaris)

7,8

5,9

7,7

7,13

11

Obrir la porta la identificació suggerida (com a PCC o MACA)
per part dels professionals de l’atenció hospitalària d’aguts

8,1

6,1

7,8

7,29

12

Obrir la porta la identificació suggerida (com a PCC o MACA)
per part dels professionals del SEM

10,0

7,7

9,5

9,06
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01. Model d’atenció:
Insights qualitatius
Addicionalment a les preguntes de resposta tancada s’han
identificat els següents insights qualitatius, els quals es
reprodueixen literalment, i que aporten un major valor a la
identificació de necessitats en aquesta fase de la ruta

“
“
“
“

Es important i urgent, disposar d´un entorn
TIC per suportar un pla compartit i únic
que faciliti l’assistència de les persones als
professionals que intervenen en moments
determinats (de vegades vitals) que no coneixen
directament el cas”
El més important: modelitzat el pla d’ atenció
individualitzat perquè el puguin compartir
diferents professionals El més factible: ja
està molt avançada la identificació a partir de
sistemes d’ informació. El més urgent: treballar
en una única plataforma on es pugui bolcar
totes les etapes del model d’ atenció per part
de tots els professionals que intervenen”
El més important perquè és bàsic el consens
entre professionals i proveïdors de model
estandarditzat d’atenció, i factible i urgent
el suggeriment de les TICs de possible
identificació de la persona com a complex /
MACA perquè facilitaria dita identificació i
a partir d’aquí abordatge d’aquest perfil de
pacients als professionals”
Tot el que depèn de TICS hauria de ser fàcil
en el moment present , però a la pràctica s’ha
demostrat com una barrera infranquejable”
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02. Seguiment en
situació d’estabilitat
Fases de la ruta

Elements validats
Seguiment estable: Seguiment de l’evolució de
la persona durant la seva situació d’estabilitat,
planificant transicions en la seva atenció i intervenint
de manera planificada i estructurada

01 Model d’atenció
Identificació

Diagnòstic
situacional

Pla d’atenció
individualitzat

Compartició
del pla (PIIC)

Sub-fases
a) Revisió periòdica
b) Intervenció estructurada durant tot el procés

02 Seguiment en
situació d’estabilitat

Circuits d’atenció
Models d’atenció

05 Gestió transicions

Revisió periòdica

Intervenció
estructurada

Planificació de
transicions

Processos d’atenció
c) Planificació estructurada durant tot el procés

03 Situació de crisi
i descompensació
Dins l’horari convencional

d) Suport / formació / avaluació de risc de
claudicació per tal de detectar si la persona
cuidadora pot continuar proporcionant cura,
posant el focus en la valoració de l’entorn de
manera estructurada

Fora de l’horari convencional

04 Especificitats de la ruta per
persones identificades com a MACA

En 95% està d’acord o molt d’acord amb els
elements que componen aquesta fase
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02. Seguiment en situació
d’estabilitat: Factors clau de l’èxit
Després de la identificació dels factors clau de l’èxit a la
primera ronda del Delphi, a la segona es va demanar als
participants la valoració de forma independent a través de
tres variables: Importància, factibilitat i urgència. (1 el més
important/factible/urgent/ i 10 el que menys)

Els factors clau de l’èxit referents a la promoció d’iniciatives
de gestió del cas per donar resposta a les necessitats
de les persones PCC/ MACA i la definició de les vies de
comunicació entre professionals son els dos factors amb
major consens.

Factors clau de l’èxit

IM

FA

UR

Mitjana

01

Promoure iniciatives de gestió de cas per donar resposta a les
necessitats de persones PCC/MACA

3,11

3,39

4,11

3,5

02

Definir clarament les vies de comunicació entre els professionals d’atenció
primària i la resta de professionals del sistema

4,58

4,11

4,50

4,4

03

Creació de la figura del responsable clínic expert de la ruta a nivell territorial
y que sigui reconegut per tots els actores implicats

4,74

4,00

5,22

4,7

04

Impulsar espais de trobada presencial entre professionals
per desenvolupar propostes col·laboratives

4,68

4,33

5,00

4,7

05

Desenvolupar propostes específiques de governança per tal d’operativitzar i monitoritzar
la ruta de complexitat a nivell territorial, amb definició clara de lideratges i rols

4,42

5,67

4,61

4,9

06

mplementació d’una plataforma tecnològica única per els diferents àmbits assistencials
(sanitaris i socials) i que afavoreixi la col·laboració entre professionals

4,26

6,28

4,28

4,9

07

Dotar d’equipament digital (PC, portàtil, tablets) als professionals
dels diferents àmbits d’atenció

6,21

4,72

5,94

5,6

08

Desenvolupar tecnologies que facilitin la comunicació no presencial síncrona o
asíncrona entre professionals. Exemple: What’s app corporatiu

6,47

5,56

6,61

6,2

09

Desenvolupar un sistema d’informació únic en l’entorn residencial (o almenys
compartit, amb solucions d’interoperabilitat)

6,00

7,22

5,83

6,4

10

Promoure propostes de finançament capitatiu basada en resultats i atenció
col·laborativa entre organitzacions, a nivell territorial

5,16

8,61

5,78

6,5
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03. Situació de crisi /
descompensació: Descripció
de la fase i sub-fases identificades
Fases de la ruta

Elements validats
Crisis i descompensació: Detecció i actuació en
situacions de descompensació, cobrint tots els
moments de possibles crisis tan dins com fora d’hores.

01 Model d’atenció
Identificació

Diagnòstic
situacional

Pla d’atenció
individualitzat

Compartició
del pla (PIIC)

Sub-fases
a) Crisis i descompensació Dins l’horari
convencional

02 Seguiment en
situació d’estabilitat

05 Gestió transicions

Revisió periòdica

Intervenció
estructurada

b) Crisis i descompensació Fora de l’horari
convencional

Planificació de
transicions

03 Situació de crisi
i descompensació
Dins l’horari convencional

Fora de l’horari convencional

04 Especificitats de la ruta per
persones identificades com a MACA

El 74% està d’acord o molt d’acord amb els
elements que componen aquesta fase
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03. Situació de crisi /
descompensació

Després de la identificació dels factors clau de l’èxit a la
primera ronda del Delphi, a la segona es va demanar als
participants la valoració de forma independent a través de
tres variables: Importància, factibilitat i urgència. (1 el més
important/factible/urgent/ i 16 el que menys)

Factors clau de l’èxit

* La mitjana ha estat
ajustada per obtenir
un resultat entre 1 i 10

IM

FA

UR

Mitjana

01

Definir el professional de referència pla persona i comunicar-ho de forma clara per tal que el tingui
identificats. Establir protocols per quan el professional de referència no estigui disponible per tal
de garantir l’atenció 7x24

4,5

3,4

4,6

2,6

02

Dotar d’eines a l’Atenció Primària per tal de poder de tenir una atenció resolutiva a domicili
impulsant la coordinació i comunicació entre serveis d’urgències i atenció primària

4,1

5,9

4,3

3,0

03

Impulsar la comunicació entre els diferents actors,
suportada pels sistemes d’ informació disponibles

5,0

6,1

4,4

3,2

04

Actualització i qualitat dels continguts del PIIC per facilitar
la presa de decisions en situació de crisi

5,6

5,8

5,1

3,4

05

Accés dels professionals del SEM al PIIC per tal de prendre decisions coherents amb la
situació i expectatives de la persona i família

7,3

5,3

6,1

3,9

06

Potenciar el paper d’ATDOM per preveure la crisi i de serveis d’hospitalització a domicili
que es puguin activar des de l’AP (lideratge AP)

6,3

7,3

7,0

4,3

07

Definir processos i estratègies per tal d’oferir alternatives a urgències per resoldre
descompensacions com per exemple els hospitals de dia o l’accés directe a places de sociosanitari

5,9

9,8

5,5

4,4

08

Habilitar circuits àgils per fer una atenció proactiva (prèvia a la descompensació 100%) mitjançant
consultoria/derivació des de l’AP/comunitat a hospitals de dia o subaguts d’atenció intermèdia.

7,3

7,3

7,5

4,6

09

Treballar en xarxa entre els professionals socials i sanitaris per garantir una correcta
gestió de la crisi en situacions de desestabilització social.

6,6

8,2

7,9

4,7

10

Definir un procés clar per a tots els mitjans d’accés a la ruta
a més de digitalitzar-los en el cas que sigui necessari

8,1

8,3

8,1

5,1

11

Establir un únic canal de comunicació amb la persona

8,6

8,2

8,8

5,4

12

Dotar d’un servei d’atenció 7/24 als serveis socials

8,1

10,8

7,7

5,6

13

Establir un sistema de registre que permeti analitzar el procés i detectar els punts de millora

8,3

10,2

9,4

5,8

14

Impulsar la comunicació i relació amb la persona de referencia a través de canals
telefònics i digitals (Ex: La meva salut)

9,8

9,1

9,2

5,8

15

Incloure al pacient al Programa ATDOM on la plataforma centralitzés la informació de tots els
interlocutors (teleassistència, professionals sanitaris, cuidadors, fisioterapeutes)

9,0

11,2

9,1

6,1

16

Vincular als serveis socials i els serveis comunitaris
amb la informació de la persona en cas de descompensació

9,6

11,5

9,6

6,4
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03. Situació de crisi /
descompensació: Insights qualitatius
Addicionalment a les preguntes de resposta tancada s’han
identificat els següents insights qualitatius, els quals es
reprodueixen literalment, i que aporten un major valor a la
identificació de necessitats en aquesta fase de la ruta

“
“
“

Dotar d’eines a l’Atenció Primària per tal de
poder de tenir una atenció resolutiva a domicili
impulsant la coordinació i comunicació entre
serveis d’urgències i atenció primària.”
La dotació de l’atenció primària , l’establiment
de circuits ben definits per evitar o gestionar
millor les descompensacions , l’accés directe de
derivacions de AP a recursos de hospitalització,
la implicació directa de SS son per mi els
puntals basics de l’atenció en PC en cas de
descompensació”
És necessari disposar d’uns accessos clars a la
ruta per tal de garantir la seva implementació.
És urgent la coordinació entre els diferents
agents per tal de donar una atenció de
continuïtat”
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03. Situació de crisi /
descompensació: Descripció
de la fase i sub-fases identificades
Fases de la ruta

Elements validats
Especificitats de la ruta per persones identificades
com a maca: Cobertura de l’etapa de final de vida de
les persones.

01 Model d’atenció
Identificació

Diagnòstic
situacional

Pla d’atenció
individualitzat

Compartició
del pla (PIIC)

Sub fases
No s’han identificat sub-fases

02 Seguiment en
situació d’estabilitat

05 Gestió transicions

Revisió periòdica

Intervenció
estructurada

Planificació de
transicions

03 Situació de crisi
i descompensació
Dins l’horari convencional

Fora de l’horari convencional

04 Especificitats de la ruta per
persones identificades com a MACA
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04. Especificitats de la ruta per a
persones identificades com a MACA
Després de la identificació dels factors clau de l’èxit a la
primera ronda del Delphi, a la segona es va demanar als
participants la valoració de forma independent a través de
tres variables: Importància, factibilitat i urgència. (1 el més
important/factible/urgent/ i 10 el que menys)

Els factors clau de l’èxit referents a l’atenció 7x24 amb el
lideratge de l’atenció primària i afavorir l’atenció domiciliaria
son els dos factors amb major consens.

Factors clau de l’èxit

IM

FA

UR

Mitjana

01

Garantir una atenció 7x24 a nivell territorial, amb lideratge d’AP
-en coordinació amb PADES-

2,59

4,60

2,44

3,21

02

Afavorir l’atenció domiciliària a aquestes persones, facilitant per exemple, la
mort en l’àmbit domiciliari si així ho desitja la persona

3,06

3,67

3,31

3,35

03

Realitzar accions per promoure la identificació precoç de persones amb
necessitats d’atenció pal·liativa (MACA)

3,24

3,13

4,13

3,5

04

Promoure el desenvolupament de la planificació
de decisions anticipades (PDA) en aquest grup poblacional

3,53

3,73

3,31

3,53

05

Potenciar la formació específica en atenció
al final de vida als diferents equips que atenen a aquestes persones

3,71

3,13

3,81

3,55

06

Realitzar accions per promoure el coneixement del PIIC en tots els àmbits del sistema
d’atenció, fomentant-ne el seu rol com a eix central de l’atenció i les decisions

4,24

3,33

3,50

3,69

07

Promoure la revaloració periòdica del pla d’atenció en aquest perfil
de persones, per tal que s’ajusti a les seves necessitats evolutives

4,53

4,07

4,50

4,37
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04. Especificitats de la ruta per a
persones identificades com a MACA:
Insights qualitatius
Addicionalment a les preguntes de resposta tancada s’han
identificat els següents insights qualitatius, els quals es
reprodueixen literalment, i que aporten un major valor a la
identificació de necessitats en aquesta fase de la ruta

““
““
“

Potenciar la formació específica en atenció al
final de vida als diferents equips que atenen a
aquestes persones”
Garantir l’atenció 7/24 es clau per poder
oferir els mateixos serveis en tot l’horari i
que la persona i família es senti segura i
acompanyada en el domicili”
Es prioritari afavorir atenció domiciliària (si
es factible segons situació sociofamiliar) a la
fase final de vida”
Garantir una atenció 7x24 a nivell territorial,
amb lideratge d’AP -en coordinació amb
PADES”
La importància de l’atenció de les persones
MACA és fonamental en garantir l’assistència
7x24, no sabem en quin moment requeriran
suport sanitari”
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05. Indicadors, factors
clau de l’èxit, pla d’acció
i tecnologia

Indicadors: Després de la identificació dels indicadors a la primera
ronda del Delphi, a la segona es va demanar als participants la
valoració en funció de la importància, factibilitat i urgència. (1 el més
important/factible/urgent i 10 el que menys)

* La mitjana ha estat
ajustada per obtenir
un resultat entre 1 i 10

Els indicadors referents als Ingressos / reingressos hospitalaris
(a aguts o a atenció intermèdia) i el percentatge de persones
identificades com a PCC/MACA amb pla d’atenció individualitzat
realitzat son els dos factors amb major consens

Factors clau de l’èxit

IM

FA

UR

Mitjana

01

Ingressos / reingressos hospitalaris
(a aguts o a atenció intermèdia)

6,0

7,0

5,6

2,5

02

% de persones identificades com a PCC/MACA
amb pla d’atenció individualitzat realitzat

5,9

7,8

6,8

2,7

03

% de persones identificades com a PCC/MACA
amb valoració multidimensional realitzada

5,3

7,6

8,0

2,8

04

% de pacients amb
el PIIC de qualitat

6,2

8,9

6,5

2,9

05

Temps d’estada de les persones
crònics als hospitals

9,4

8,3

7,8

3,4

06

% de pre-alts en els que estigui programat
un contacte amb el malalt amb 48h

8,1

10,6

7,0

3,4

07

% pacients identificats com
a PCC (respecte el total de la població)

8,3

3,8

13,6

3,4

08

Taxa de freqüentació a urgències
(hospitals i/o PAC/CUAP)

8,6

9,4

8,1

3,5

09

% pre-alts en que l’ alerta estigui activada 48 h abans de l’alta de persones identificades
com a PCC/MACA inclosos en programes de Gestió de Cas

8,4

10,3

7,6

3,5

10

Nombre de contactes per part d’Atenció Primària
(presencial, domicili, virtual)

9,5

7,0

9,9

3,5

11

% de persones identificades com a
MACA atesa pels equips de PADES

10,1

9,2

7,9

3,6
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05. Indicadors, factors
clau de l’èxit, pla d’acció
i tecnologia

Indicadors: Després de la identificació dels indicadors a la primera
ronda del Delphi, a la segona es va demanar als participants la
valoració en funció de la importància, factibilitat i urgència. (1 el més
important/factible/urgent i 10 el que menys)

* La mitjana ha estat
ajustada per obtenir
un resultat entre 1 i 10

Els indicadors referents als Ingressos / reingressos hospitalaris
(a aguts o a atenció intermèdia) i el percentatge de persones
identificades com a PCC/MACA amb pla d’atenció individualitzat
realitzat son els dos factors amb major consens

Factors clau de l’èxit

IM

FA

UR

Mitjana

12

% Pacients identificats com a
MACA (respecte el total de la població)

8,3

5,4

13,6

3,6

13

% de pacients
amb el PDA i DVA

7,8

12,1

9,0

3,9

14

% Pacients MACA amb malaltia
oncològica/ % pacients MACA total

11,9

9,3

12,1

4,4

15

Days spent at home – Nombre de dies
que la persona ha estat a casa en els últims sis mesos

11,8

13,6

11,4

4,9

16

Nombre de pacients suggerits per a la identificació com a PCC per part dels sistemes
d’informació / nombre d’aquests pacients identificats per AP (%)

13,1

8,8

14,9

4,9

17

% d’intervencions del psicòleg
en pacients MACA

12,9

16,1

12,6

5,6

18

Nombre de pacients suggerits per a la identificació com a PCC/MACA per part d’atenció
hospitalària/ nombre d’aquests pacients identificats per AP (%)

15,6

11,3

15,0

5,6

19

Indicadors d’identificació de complexitat en salut mental
i de vulnerabilitat social (pendent de definir)

12,6

18,3

12,4

5,8

20

% de les persones identificades com
a MACA que moren a domicili

14,3

16,6

13,8

5,9

21

Nivell de demanda
de la persona i família

16,6

19,6

14,1

6,7

22

% de pacients suggerits com
a PCC finalment no ho han estat

20,8

19,9

22,0

8,4
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05. Indicadors, factors clau de l’èxit,
pla d’acció i tecnologia
Pla d’acció: Després de la identificació dels elements del
pla d’acció a la primera ronda del Delphi, a la segona es
va demanar als participants la valoració en funció de la
importància. (1 el més important i 10 el que menys)

Les accions del pla d’acció referents a la formació a tots
els professionals i actors implicats a la ruta on es posi a la
persona al centre per tal d’impulsar la cohesió de l’equip i
el lideratge clar del CatSalut com element mediador entre
proveïdors perquè es dugui a terme els pactes de la ruta son
els dos factors amb major consens

Elements i accions per
desplegar la ruta a tot el territori

Valoració

01

Formació a tots els professionals i actors implicats a la ruta on es posi a
la persona al centre per tal d’impulsar la cohesió de l’equip

4,50

02

Lideratge clar del CatSalut com element mediador entre
proveïdors perquè es dugui a terme els pactes de la Ruta

4,74

03

Lideratge de la ruta per professionals de tots els àmbits, que siguin
reconeguts per la resta com a referents clars a seguir

4,85

04

Disposar d’un equip d’atenció a la cronicitat, al voltant de la figura de la gestora de
casos, en clau territorial, amb un equip 7/24

4,85

05

Sistemes d’informació sòlids que permetin la comunicació i transmissió de dades especialment entre
l’atenció primària, serveis socials i tots els professionals que formin part de la ruta

5,20

06

Concreció i claredat en les definicions a més de la implicació i
suport de les direccions de les institucions implicades

5,85
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05. Indicadors, factors clau de l’èxit,
pla d’acció i tecnologia
Tecnologia: A la metodologia Delphi es van identificar
diferents elements i insights sobre l’estat actual
de les tecnologies que donen cobertura a la ruta
de complexitat així com quines noves tecnologies
podrien tenir un impacte positiu en el dia a dia dels
professionals de la ruta i les persones.

Principals demandes d’eines tecnologies

Principals necessitats tecnològiques i de processos amb
una cobertura tecnològica no satisfactòria

Intel·ligència Artificial per facilitat l’extracció de dades de
pacients complexos i crònics i per ajudar a la identificació
intel·ligent de la persona (screening proactiu)

Actualització no correcta de les dades del PIIC
No existeix la possibilitat de consulta d’informes d’atenció
primària a l’hospital
El desplegament tecnològic actual d’IS3 està en un estat
molt incomplert ECAP
Necessitat d’una plataforma que integri a tots els
professionals que poden intervenir en un domicili
Simplificació del nombre de pantalles a utilitzar

Creació d’una APP pels equips d’atenció domiciliaria, per
tal que puguin tenir accés ràpid a la informació de les
persones per tal de poder prendre decisions
Aplicació de tecnologies de videoconferència per realitzar
el seguiment de pacients i posar en pràctica la telecare

Millorar UX (experiència d’usuari) i facilitat d’ús de les eines
Plataforma que incorpori a tots els professionals d un
territori que intervenen en ATDOM (Programa d’Atenció
Domiciliària)

Aquests elements es van profunditzar a l’última sessió
del projecte on es va realitzar un monogràfic sobre
l’estat tecnològic de la ruta i les principals necessitats.

Facilitar accés a curs clínic compartit entre nivells
assistencials.
Incloure els centres d’atenció intermèdia a l’apartat de
millora de derivacions, peticions i consulta de dades
Integració amb professionals sociosanitaris Integració
HESTIA (Sistemes d’informació dels serveis Socials
que permet tenir els expedients de serveis socials dels
ciutadans en format electrònic) –ECAP

Aquests elements es van profunditzar a l’última sessió
del projecte on es va realitzar un monogràfic sobre
l’estat tecnològic de la ruta i les principals necessitats.
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3.4. Actors i factors clau
d’èxit de la ruta complexitat
Actors
Els actors de la ruta s’han classificat en dos grups: el
grup de referència i el grup de suport, cadascun d’ells
amb unes funcions associades.

Grup de referència
Funcions: Cribratge periòdic, identificació, seguiment,
atenció en les descompensacions, elaboració del PIIC
d’acord amb pacient / cuidador i realització de les
activitats recollides al model d’atenció.

Grup ampliat
Funcions: Suport i cura a la persona, fer propostes de
millora i adequació de la ruta i detecció de necessitats
assistencials no abordades.
Membres:
Xarxa social de la persona– adaptat sempre a la realitat i
recursos de cada territori
Cuidador principal de la persona

Membres:

Dispositius residencials

Atenció primària

Serveis Socials en casos de complexitat social que
requereixi la seva intervenció

Atenció hospitalària
Atenció intermèdia
Atenció residencial
SEM: Servei d’emergències médiques

Grup referència
Atenció
primària
Atenció
intermèdia

Grup ampliat

Atenció
hospitalària

Xarxa social
del pacient

Cuidador principal
del malalt

Atenció
residencial

Dispositius
residencials

Serveis
socials

SEM
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Factors clau d’èxit
A continuació es presenten els principals factors clau
d’èxit per a cadascuna de les fases de la ruta.

Fase 01: Model d’atenció
Definir un model estandarditzat de valoració
multidimensional /interdisciplinària ràpida per part de
diferents col·lectius de professionals

Fase 03: Situació de crisi
i descompensació
Definir el professional de referència pel pacient i comunicar-ho de forma clara per tal que el tingui identificats.
Establir protocols i recomanacions específiques en els
plans d’intervenció per quan el professional de referència
no estigui disponible per tal de garantir l’atenció 7x24
Dotar d’eines a l’Atenció Primària per tal de poder de tenir
una atenció resolutiva a domicili impulsant la coordinació i
comunicació entre serveis d’urgències i atenció primària

Crear un entorn TIC que pugui suportar una pla d’atenció
únic i compartit entre els diferents agents que participen
en l’atenció de la persona

Impulsar la comunicació entre els diferents actors, suportada pels sistemes d’ informació i comunicació disponibles

Modelitzar els elements clau que ha de contenir el pla
d’atenció individualitzat

Actualització i qualitat dels continguts del PIIC de
manera periòdica per facilitar la presa de decisions en
situació de crisi

Impulsar metodologies / contextos/plataformes que
afavoreixin el desenvolupament compartit de plans
d’atenció, especialment per a aquelles situacions més
complexes (per exemple: conferència de cas)

Fase 02: Seguiment en
situació d’estabilitat
Promoure iniciatives de gestió de cas per donar resposta a
les necessitats de persones PCC/MACA
Definir clarament les vies de comunicació entre els
professionals d’atenció primària i la resta de professionals
del sistema
Creació de la figura del responsable clínic expert de la ruta
a nivell territorial y que sigui reconegut per tots els actores
implicats
Impulsar espais de trobada presencial entre professionals
per desenvolupar propostes col·laboratives
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Accés dels professionals del SEM al PIIC per tal de
prendre decisions coherents amb la situació i expectatives del pacient i família, facilitant retorn d’informació al
seu professional de referència, amb informació d’interès
relacionada amb procés d’atenció urgent

Fase 04: Especificitats
pacients MACA
Garantir una atenció 7x24 a nivell territorial, amb lideratge
d’AP -en coordinació amb PADES quan sigui necessari la
seva activació i intervenció
Afavorir l’atenció domiciliària a aquestes persones,
facilitant per exemple, l’atenció durant període d’ultims dies
i mort en l’àmbit domiciliari si així ho desitja la persona
Realitzar accions per promoure la identificació precoç de
persones amb necessitats d’atenció pal·liativa (MACA)
Promoure el desenvolupament de la planificació de
decisions anticipades (PDA) en aquest grup poblacional
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04. Definició del
marc avaluatiu
i del pla d’acció
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04. Definició del marc
avaluatiu i del pla d’acció

Metodologia
de treball de la fase 3
L’última fase del projecte ha constat de tres sessions de
treball amb l’objectiu d’identificar el pla d’acció i indicadors
de seguiment de la ruta, així com de les necessitats
tecnològiques que actualment tenen els professionals de la
salut i socials durant la ruta assistencial.

01

Focus group de definició del pla d’acció i
de les necessitats tecnològiques de la ruta
de complexitat amb l’objectiu d’identificar
necessitats de cobertura tecnològica dels
processos de la ruta

02

Focus group de definició del marc d’avaluació
de la ruta de complexitat per tal de definir els
indicadors de seguiment de la ruta, els quals
podran evolucionar amb el temps i serviran per
validar la correcta implementació i evolució de
la ruta

03

Focus group de concreció del pla d’acció del
desplegament de la ruta als territoris
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pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultats dels workshops de
definició del pla d’acció
01. Aspectes clau pel lideratge
del desplegament de la ruta

01

Essencial identificar
líders territorials
de la Ruta

02

05

Coordinació dels líders clínics a
través d’un comitè operatiu
de la ruta per territori (bona
pràctica insuficiència cardíaca)

06

No n’hi ha prou amb un líder
institucional, és necessari, al
menys, un líder clinic

Definir una governança de les
rutes a tres nivells, proporcionant
autonomia al territori

03

07

És clau, i està pendent, la
descripció dels rols i funcions dels
actors que impulsaran la ruta

Empoderar a tots els
actors involucrats
de la ruta

04

08

Important el perfil dels líders
de la ruta: tant amb les seves
característiques hard com soft

Establir mecanismes de
relació entre el lideratge
central i els líders clínic
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pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultats dels workshops de
definició del pla d’acció
01. Lideratge del desplegament
de la ruta (II)

09

Definir i comunicar
l’estructura mínima del
Comitè Operatiu

10

Potser seria necessària una
estructura piramidal amb el
CatSalut Central a la punta de
la piràmide

11

Important la participació de la
part directiva per que és qui pot
proporcionar els recursos

12

La relació entre la part
directiva i clínica és crítica
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pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultats dels workshops de
definició del pla d’acció
02. Aspectes clau
pel desplegament

01

Crear un pla de
desplegament a cada
territori

05

Implementar un
cronograma de desplegament
per a cada territori

02

06

Buscar procés àgil (iteratiu) i
enfoc a Mínim Producte Viable
en el desplegament

Documents molt
sintètics i executius

03

07

Important que el pla
sigui visual i permeti seguir i
distribuir tasques

Identificar indicadors que
permetin el seguiment del
desplegament

04

08

Essencial identificar
experiències anteriors
de la ruta al territori

La ruta és un element
instrumental per l’estratègia
d’atenció PCC / MACA
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pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultats dels workshops de
definició del pla d’acció
03. Aspectes clau
del Pla de comunicació

01

Necessitat de definir una
estratègia de comunicació
integral i multinivell

02

05

Important crear
accions i materials adaptats
als ciutadans

06

Accions diferenciades als
3 col·lectius: institucional /
professionals / ciutadans

Important crear accions
i materials adaptats
als professionals

03

07

Les direccions de CATSALUT
han de ser implicades en la
definició de la Estratègia i
mitjans de comunicació

Suport centralitzat a
accions de comunicació
per territori

04

Les direccions de CATSALUT han
de ser implicades (harmonitzades
amb el Departament de Salut) en
la definició del pla de comunicació

Ruta Assistencial 2.0 de Complexitat (PCC/MACA) a Catalunya

84

pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultats dels workshops de
definició del pla d’acció
04. Aspectes clau de la definició del
full de ruta per a cada territori (I)

01

05

Els diferents territoris poden
tenir situacions molt diverses
i per tant requerir de plans
d’acció individualitzats

L’autodiagnòstic ha de ser el
punt de partida d’una mètrica
d’adequació

02

06

És important l’adaptabilitat del
territori per la definició del pla
de desplegament

Amb la mètrica d’adequació
s’ha de construir un quadre
de comandament del
desplegament de la ruta

03

07

El Check-list (autodiagnòstic) és
clau per conèixer situació i per
definir el full de ruta

El quadre de comandament
és un instrument clau pel
desplegament de la ruta

04

08

Una vegada realitzat
l’autodiagnòstic CATSALUT
Territorial ha de donar suport en
la interpretació dels resultats i la
construcció del full de ruta

És important tenir un repositori
de continguts (online) de suport
del líder territorial de la ruta

Ruta Assistencial 2.0 de Complexitat (PCC/MACA) a Catalunya

85

pel lideratge del desplegament de la ruta

Resultats dels workshops de
definició del pla d’acció
04. Aspectes clau de la definició del
full de ruta per a cada territori (II)

09

El Departament de Salut ha
de promoure l’avaluació i la
compartició de bones pràctiques
i experiències territorials

10

Important la compartició
d’informació i coneixements
entre els diferents líders de ruta
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Impuls d’un benchmark
constructiu entre territoris
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Resultats dels workshops
de definició del pla d’acció

Document d’autodiagnòstic
i construcció de la ruta
A les primeres fases del desplegament de la ruta, el
Comitè operatiu, amb el suport del CATSALUT Territorial,
haurà de contestar a un check-list que proporcionarà un
autodiagnòstic de situació.
Aquest autodiagnòstic consta de 29 afirmacions que
permeten avaluar la maduresa del territori en els aspectes
clau de la ruta. Per cadascuna d’aquestes afirmacions els
líders de la ruta hauran d’introducir 3 valors.
Situació actual (1: en absolut, 2 parcialment, 3
completament)

Del processament d’aquests valors s’obté una maduresa de
1 a 9 per a cada indicador i global
A més, s’obté un GAP amb la situación ideal que pot ser
valorada per l’equip de la ruta per crear el pla d’acció
Els següents són els 29 indicadors amb els seus indicadors
traçadors, han estat valorats des de tres punts de vista:
A. PRIORITAT: és la mitjana resultant entre la importància
i la factibilitat de l’indicador

Dificultat per a aconseguir-ho (1: Baixa, 2: Mitja; 3: Alta)

B. IMPORTÀNCIA: és el grau d’impacte que té en la Ruta
Assistencial

Prioritat que el territori li dona a aquest indicador (1: Baixa,
2: Mitja; 3: Alta)

C. FACTIBILITAT: és el grau de viabilitat del seu
desplegament.

A

B

C

Disponibilitat del registre PCC i MACA visibles en
totes les entitats proveïdores del territori

4,8

5,0

4,6

Existeix el professional de referència del pacient, comunicat de
manera clara al pacient

% de pacients amb professional de referència,
comunicat

4,7

5,0

4,4

03

Els professionals del SEM i d’altres tenen accés al PIIC per facilitar
la presa de decisions en situació de crisi coherents amb la situació i
expectatives del pacient i família

Valoració qualitativa de la penetració
del PIIC a SEM

4,5

4,7

4,3

04

S’estan realitzant accions per promoure la identificació territorial de
les persones amb cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA)
per aproximar-nos a la prevalença estimada i esperada

Prevalença PCC i MACA disponible
i actualitzable mensualment

4,5

4,7

4,3

05

Es disposa de sistema electrònic tramesa PREALT i
avís (“warning”) a equip de referència receptor

Disponibilitat i utilització PREALT electrònic (propera
implementació) en tots els proveïdors territori (hospital
aguts, atenció intermèdia)

4,5

4,9

4,1

06

Estan desplegades iniciatives de Gestió de Cas per
donar respostes a les necessitats de persones PCC/MACA

% de pacients PCC/MACA amb activitat
documentada de Gestor de Cas

4,4

4,9

4,0

07

S’ha definit i determinat clarament la persona que té el rol de líder a
nivell de gestió i el líder clínic o professional responsable del procés
d’elaboració i implantació de la Ruta Assistencial (RA)

Determinació i concreció dels dos lideratges

4,4

4,7

4,0

08

Hi ha un pla per desenvolupar totes les funcionalitats TIC
disponibles a nivell territori: iS3 per missatgeria, accés a curs clínic
per SEM, utilització missatgeria per part atenció urgent (atenció
continuada AP, urgències hospitalàries, SEM) de retorn a l’AP,
identificació suggerida,...

Descripció implantació funcionalitats
TIC disponibles a nivell territorial

4,3

5,0

3,6

Indicador auto diagnostic de maduresa

Indicador traçador

01

Existeix registre condició de PCC i
MACA a Història Electrònica de Salut (HCe)

02
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A

B

C

Disponibilitat del registre PCC i MACA visibles en
totes les estacions de treball clíniques de les entitats
proveïdores del territori

4,3

4,7

3,9

Descripció específica circuit de retorn en document
de RA territori

4,2

5,0

3,4

Està organitzat i operatiu un circuit d’identificació suggerida des
d’atenció especialitzada hospitalària

Circuit operatiu

4,2

4,6

3,9

12

Existeixen experiències en el desplegament de la Ruta
de complexitat (PCC/MACA) al territori

Descripció a la memòria de la descripció del
desplegament de la ruta al territori

4,2

4,6

3,9

13

Està organitzada al territori la “planificació
a l’alta en les transicions”

Disponibilitat i utilització PREALT electrònic (propera
implementació) en tots els proveïdors territori (hospital
aguts, atenció intermèdia)

4,2

4,6

3,9

14

S’ha desenvolupat i realitzat un programa divulgatiu/formatiu per
als professionals relacionat amb la Ruta Assistencial i elements claus
procés d’atenció de persones amb cronicitat complexa (PCC) o
avançada (MACA)

Memòria activitat on consti aquest punt

4,4

4,9

4,0

15

S’ha establert pla de comunicació Ruta Assistencial a les entitats
proveïdores i de revisió periòdica recollint aportacions sobre procés
implementació de la Ruta Assistencial

Memòria activitat on consti aquest punt

4,1

4,6

3,6

16

Existeixen espais de trobada presencial entre professionals per
desenvolupar propostes col·laboratives

Descripció dels espais que existeixen

4,1

4,7

3,4

17

Existeix un Quadre de Comandament bàsic pel seguiment indicadors
relacionats amb procés d’atenció a persones amb cronicitat
complexa (PCC) o avançada (MACA) que abarquin les diferents
dimensions de Triple Aim (resultats en salut i benestar, utilització de
serveis i experiència d’atenció)

Disponibilitat QC mínim amb indicadors
de les 3 dimensions Triple Aim

4,1

4,9

3,3

18

Existeixen mecanismes per promoure la planificació de decisions
anticipades (PDA) en els grups poblacionals clau

% de pacients PCC/MACA amb PDA feta

4,0

4,6

3,4

19

Està organitzada la “capacitat de resposta” davant situacions de
crisi mitjançant equips de resposta ràpida

Descripció específica model de resposta en
document de RA

4,0

4,9

3,1

20

Existeixen eines per afavorir l’atenció domiciliària a persones PCC/
MACA , facilitant per exemple, la mort en l’àmbit domiciliari si així ho
desitja la persona

Descripció de les iniciatives

4,0

4,6

3,4

21

Existeixen espais de comunicació i de treball conjunt proactiu i de
resposta amb Serveis Socials territori quan hi ha situacions de
complexitat social

Descripció específica circuit o espai treball conjunt
i periodicitat establerta en document RA territori
amb Serveis Socials

4,0

4,6

3,4

22

S’ha consensuat un procés efectiu per aplicar el model d’atenció
individualitzat a la major part de proveïdors (inclou valoració
multidimensional/diagnòstic situacional-elaboració pla d’atenciópublicació PIIC)

Proporció persones amb condició PCC i MACA amb pla
d’atenció elaborat i actualitzat en els últims 12 mesos >
85-90% casos

3,9

4,6

3,1

23

Existeixen eines a l’Atenció Primària per tal de poder donar una
atenció resolutiva a domicili impulsant la coordinació i comunicació
entre serveis d’urgències i atenció primària

Descripció de les eines

3,9

4,6

3,1

24

Existeixen mecanismes suficients de coordinació entre els líders
clínics de PCC/MACA i gestors hospitalaris i at. Primària

Descripció a la memòria dels mecanismes de
coordinació

3,9

4,7

3,0

25

Existeix una planificació d’espai i temps per poder dur a terme una
dinàmica de “conferència de cas” en la valoració conjunta, elaboració
pla d’atenció per aquelles situacions de major complexitat

Memòria que documenti realització de 10 sessions de
conferència de cas per any en la unitat territorial on opera
la RA

3,8

4,4

3,1

26

Totes les persones amb condició PCC / MACA disposen d’aquesta
informació de manera clara i sabrien cóm actuar en situació de crisi

Descripció a la memòria dels mecanismes de
coordinació

3,7

4,6

2,9

27

S’han dut a terme activitats de mesura experiència d’atenció de les
persones ateses o entorn cuidador: grups focals, utilització alguna
mètrica d’experiència d’atenció (PREM),...

Memòria activitat on consti aquest punt o
disponibilitat algun indicador PREM en QC RA
complexitat territori

3,7

4,1

3,3

28

S’ha establert un circuit d’atenció ràpid (“fast track”) per l’atenció
a persones amb cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA)
en situació de crisi o exacerbació dins horari convencional i “fora
d’hores” (nits, cap de setmana i festius)

Descripció específica model de resposta en
document de RA

3,7

4,4

3,0

29

Existeix una planificació estructurada en el seguiment de persones
amb cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA)

- Nombre mínim de visites / any per
cada persona en condició PCC / MACA
- Proporció de persones amb condició PCC/MACA que han
tingut al menys 1 contacte últims 12 mesos

3,6

4,3

3,0

Indicador auto diagnostic de maduresa

Indicador traçador

09

Existeix traçabilitat en tot el sistema local d’atenció d’aquest registre
(com seria visualització aquestes condicions en sistemes d’informació
d’hospital d’aguts, atenció intermèdia i salut mental)

10

S’ha planificat a nivell territorial un circuit de retorn d’informació
des de unitats d’atenció urgent (atenció continuada, urgències
hospitalàries, SEM) i missatgeria i avís a equip referent a AP

11
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A les primeres fases del desplegament de la ruta,
el Comitè operatiu, amb el suport del CATSALUT
Territorial, haurà de contestar a un check-list que
proporcionarà un autodiagnòstic de situació.

Aquest autodiagnòstic consta de 29 afirmacions que
permeten avaluar la maduresa del territori en els aspectes
clau de la ruta. Per cadascuna d’aquestes afirmacions els
líders de la ruta hauran d’introducir 3 valors.
Un exemple, es la figura que tot seguit es pot veure.
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Resultats del focus group sobre
solucions tecnològiques de la
ruta assistencial de complexitat
La sessió va tenir un especial focus en l’apartat tecnològic
ja que s’havia identificat com un dels elements clau de la
ruta i un clar factor d’èxit per al seu desplegament.

Dinàmica de la sessió

Participants

La sessió es va realitzar en format virtual amb diferents
professionals de la salut i amb els següents objectius:

Gestió

2

Mèdic hospital

2

Mèdic Atenció Primària

1

SEM

1

Sistemes i TIC

1

TOTAL

7

Identificar els processos de la ruta assistencial que
podrien ser digitalitzats per millorar la feina dels
professionals de la salut
Identificar les tecnologies de caire innovador que
podrien millorar la feina dels professionals de la salut
Definir a mig termini, la relació digital amb les
persones: canals i tecnologies a utilitzar
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Resultats del focus group sobre
solucions tecnològiques de la
ruta assistencial de complexitat
La sessió va tenir un especial focus en l’apartat tecnològic
ja que s’havia identificat com un dels elements clau de la
ruta i un clar factor d’èxit per al seu desplegament.

Fase
de la ruta

Procés
identificat

Identificador
procés

01. Crisis i descompensació

Estructurar la informació de pacient que rep el 061 per
tal que sigui visible a sala i equips. Retorn de la informació
post atenció fora d’hores (retorn del 7x24)

SEM

02. Crisis i descompensació

Accés als informes de derivació de manera senzilla i àgil,
sense haver d’accedir a diferents eines tecnològiques.
Els equips del SEM tenen dificultats per tal a d’accedir
a la informació clínica de la persona. Actualment es pot
accedir al curs clínic a través del Web Service HC3

SEM

03. Totes les fases

Creació d’avisos sobre les accions
amb la persona cap a l’equip referent

SEM

04. Totes les fases

mpulsar la connectivitat de dues les àrees sanitari i
social, vinculant els serveis socials, especialment SAD i
teleassistència

SEM

05. Totes les fases

Impulsar el treball col·laboració entre els professionals
de sa salut per conferència del cas a través d’una
plataforma digital

Atenció
hospitalària

06. Totes les fases

Impulsar la comunicació àgil i asíncrona entre els
professionals de la salut a través d’una plataforma digital.
Actualment es pot cobrir amb l’eina Xat Salut.

Atenció
hospitalària

07. Seguiment estable

Eliminar la duplicitat d’informació a través de la connexió
entre els sistemes d’infermeria, atenció primària i Gacela
- SAP, per tal de poder obtenir i compartir l’avaluació
integrals entre els diferents nivells assistencials.
Actualment existeixen problemes d’accés a la informació.
Exemple: Accés a informació en temps real situació
persona especialment quan ingressa a hospital o centre
sociosanitari

Atenció
hospitalària
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Resultats del focus group sobre
solucions tecnològiques de la
ruta assistencial de complexitat
A continuació es presenten els processos de la ruta
identificats que requereixen d’una cobertura tecnològica
per tal de poder desplegar amb èxit la ruta de complexitat

Fase
de la ruta

Procés
identificat

Identificador
procés

08. Model d’atenció

Impuls de la intel·ligència artificial durant tot el procés
clínic, per tal que ajudi a prendre millors decisions al
professional de la salut, com per exemple algoritmes
i/o regles establertes de suport que ajudin a identificar
pacients de la ruta amb informació sanitària i social

Atenció primària
i Atenció hospitalària

09. Totes les fases

Definir un procés de cerca activa en els sistemes
d’informació de pacients candidats a intervencions

Atenció primària

10. Seguiment Estable,
Crisis i descompensació

Impulsar La Meva Salut com a canal de comunicació amb
els cuidadors del malalts i també com a recollida dels
mecanismes de mesurament d’Experiència Reportada pla
persona (Prems)

Atenció primària

11. Totes les fases

Desplegament d’eines de tele - monitoratge transversals
a tots els processos

Atenció primària

12. Totes les fases

Desplegament d’una eina TIC que inclogui la ruta i que
qualsevol HIS es pugui connectar per tenir model únic de
negoci i estàndards.

Atenció primària

13. Model d’atenció

Impulsar el PIIC col·laboració entre els diferents nivells
assistencials

Atenció primària

14. Model d’atenció

Definir un model de transició tecnològic fins que no es
consolidi el model tecnològic definitiu, el qual s’haurà
d’implementar en els propers anys

Atenció primària
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Resultats del focus group sobre
solucions tecnològiques de la
ruta assistencial de complexitat
A continuació es presenten altres elements identificats
relacionats amb la tecnologia i el pla d’acció per tal que la
ruta es pugui desplegar amb èxit a tot el territori

Fase
de la ruta

Procés
identificat

Identificador
procés

01. Totes les fases

Impulsar la gestió del canvi i adopció de les diferents
tecnologies, especialment les de col·laboració a més de
tenir un enfoc de gestió de projecte on hi hagi un clar
propietari del procés i un concepte d’ús

Atenció primària

02. Totes les fases

Definir un model de processos assistencials on es
restringeixi l’atenció presencial només per a aquells
processos on es pugui aportar el màxim valor a més de
definir els processos que aportin valor en la telemedicina

Atenció hospitalària

03. Totes les fases

Impulsar les competències digitals dels diferents actors
involucrats a la ruta a través d’un pla de formació i gestió
del canvi, ja que actualment els nivells competencials son
diversos

Atenció primària

04. Totes les fases

Definició d’un lideratge clar a nivell TIC d’àmbit global

Atenció primària

05. Totes les fases

Implementar una central d’alarmes 7X24 amb visió de tot
el territori, especialment per a crisis i situacions agudes

SEM

06. Totes les fases

Implementació d’una eina de telemonitorització de
diferents variables clíniques

Atenció primària

07. Totes les fases

Impuls d’una estratègia de comunicació global per tal de
comunicar a tots els professionals les diferents solucions
tecnològiques disponibles facilitant la seva adopció

Atenció primària
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4.2. Focus group de definició
del marc d’avaluació
de la ruta de complexitat

Resultats del focus group de
definició del marc d’avaluació
de la ruta de complexitat
Al focus group es van validar tots els indicadors
identificats a la metodologia Delphi. Per tant els
indicadors que es presenten a continuació son
els indicadors de seguiment i avaluació de la ruta
assistencial de complexitat.

Per tal que la ruta tingui un seguiment de la seva
evolució i poder analitzar si es necessari realitzar canvis
per donar una millor atenció als pacients, s’ha definit
una bateria d’indicadors, que el territori podrà filtrar i
seleccionar en funció de la seva importància relativa i de
la disponibilitat de les dades al territori.
Els següents són els 20 indicadors que han estat
valorats des de tres punts de vista:
A. PRIORITAT: és la mitjana resultant entre la
importància i la factibilitat de l’indicador.
B. IMPORTÀNCIA: és el grau d’impacte que té en el
seguimento de la Ruta.
C. FACTIBILITAT: és el grau de viabilitat del seu
desplegament.
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Indicadors de seguiment

A

B

C

01

Prevalença persones identificades com a PCC i MACA
per separat (respecte el total de la població)

4,9

4,9

4,9

02

Taxa freqüentació per part d’Atenció Primària
(presencial, domicili, virtual)

4,8

4,6

5,0

03

Proporció PREALT en els que s’ha dut a terme un
contacte amb la persona abans 48-72 hores

4,8

4,7

4,9

04

Proporció de persones identificades com a
PCC/MACA amb valoració multidimensional realitzada

4,6

4,9

4,4

05

Taxa d’ingressos urgentes em aquest grup
poblacional amb càlcul a nível territorial (AGA i ABS)

4,6

4,6

4,6

06

Proporció de persones amb el PIIC de qualitat

4,6

4,9

4,3

07

Taxa d’utilització urgències
(hospitals i/o Atenció continuada AP).

4,5

4,6

4,4

08

Taxa reingressos hospitalaris (a aguts o a atenció intermèdia)
a 30 dies a nIvel poblacional

4,5

4,6

4,4

09

Proporció de persones identificades com
a PCC/MACA amb pla d’atenció individualitzat realitzat

4,5

4,7

4,3

10

Ratio nombre de persones suggerides per a la identificació com a PCC
per part dels sistemes d’informació / nombre persones identificades per AP (%)

4,4

4,3

4,4

11

Proporció de persones PCC/MACA
que mor a urgències

4,4

5,0

3,7

12

Mitjana nombre de dies que la persona amb condició PCC i MACA (càlcul per separat)
ha estat a casa en els últims sis mesos (concepte “days spent at home”)

4,3

4,9

3,7

13

Temps d’estada mitjana de les persones
amb malalties cròniques als hospitals

4,2

4,0

4,4

14

Ratio persones MACA amb malaltia oncològica/
persones MACA totals

4,2

3,9

4,6

15

Proporció de persones identificades com a
MACA atesa pels equips de PADES

4,1

4,0

4,1

16

Proporció persones PCC i MACA
que han tingut algun episodi PREALT

4,1

3,9

4,3

17

Proporció d’ingressos sense passar
per urgències

4,0

4,3

3,7

18

Proporció PREALTS amb activació PREALT 48 h
abans de l’alta de persones identificades com a PCC/MACA

4,0

3,6

4,4

19

Temps d’estada a urgències persones PCC/MACA
que han fet episodi estada a Ucies

3,8

4,1

3,4

20

Proporció de pacients MACA amb el
PDA i DVA per separat.

3,6

3,7

3,4

Ruta Assistencial 2.0 de Complexitat (PCC/MACA) a Catalunya

95

4.3. Focus group de concreció
del pla d’acció del desplegament
de la ruta als territoris

Elements clau en el Procés
de desplegament de les rutes
Al focus group final es va definir el procés de
desplegament a un territori de la Ruta Assistencial de
complexitat
Es tracta d’un procés amb 8 etapes. Els assistents al
focus group van proporciona la seva visió sobre els
elements clau del procés. En les pàgines següents
incorporem les conclusions per a cadascuna de les fases

01

Pla i accions
de comunicació
de la ruta

08

Compartició
d’experiències

02

Constitució dels
òrgans territorials
(Comitè Operatiu)

07
Òrgan de
seguiment
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03

Autodiagnòstic
de la ruta a cada territori
(check-list)

06

Quadre
de comandament

04

Acompanyament
interpretació (CATSALUT
TERRITORIAL) +Recursos
pels “rutòlegs”

05

Definició
Pla de desplegament
al territori
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Procés de desplegament
de les rutes
General

El nom ruta assistencial potser no és el més adequat per
la càrrega d’experiències anteriors. Tanmateix, és cert
que el nom és molt comprensible
Les rutes són un instrument de l’evolució i transformació
del model d’atenció
És fonamental la complicitat amb les Direccions de
Centres
La ruta ha de ser un esquema general per a tot el
territori, però els territoris poden tenir plantejaments
parcialment diferents
Importància de la comunicació:
És important que hi hagi una presentació inicial
Però ha d’haver-hi comunicació a totes les fases
Important que la comunicació sigui transversal a
tots els rols involucrats
Important la implicació ràpida i l’acceleració dels passos
3,4 i 5 perque els equips territorials no s’esgotin
La ruta és una guia però es necessita flexibilitat per a
cada territori en funció de les seves particularitats i dels
resultats del autodiagnòstic

01

Pla i accions
de comunicació
de la ruta

Comunicar més aviat l’impuls al Model d’atenció a la
ciutadania, més enllà de la ruta
CATSALUT ha de portar el lideratge global de la
comunicació
La comunicació d’ha de desplegar a cada territori
Important la comunicació per generar adhesions
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Procés de desplegament
de les rutes

02

Constitució dels
òrgansterritorials
(Comitè Operatiu)

Es creu que seria interessant treballar a 3 nivells:
1- Comitè Directiu: CATSALUT + Visio gerencial
2- Comitè operatiu (CATSALUT + 7/ 8 persones)
3- Comitè de pràctica (amb practitioners) d’unes
30-40 persones

Al comitè operatiu han de ser presents:
Líder: CATSALUT
Serveis socials
Equip clínic (Primària + hospitalària)

Gerència
A cada territori l’estructura pot ser diferent
Els Comitès han de ser un element viu
El punt de sortida hauria ser del CatSalut territorial.
Després s’ha d’incorporar el lideratge clínic
Interessant involucrar a les associacions de pacients per
incorporar el seu punt de vista
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Procés de desplegament
de les rutes

02

Constitució dels
òrgansterritorials
(Comitè Operatiu)
(II)

Per el llançament pot ser necessària bastant dedicació
Hi hauria d’haver-hi un responsable cross-territori i un
Comitè macro supraterritorial que coordini l’activitat de
diferents territoris
Important que tots els territoris tinguen aquests òrgans
de governança
Clau la multidisciplinarietat i l’orientació a la persona
Important definir el perfil desitjat dels membres
Haurien de ser persones amb lideratge sistèmic
Plantejar-ho en termes de competències clau

03

Autodiagnòstic
de la ruta a cada
territori (check-list)

04

Acompanyament
interpretació
(CATSALUT
TERRITORIAL) +
Recursos pels
“rutòlegs”

L’autodiagnòstic (check-list) no pot ser contestat
per una sola persona, donat que incorpora diferents
perspectives.
El millor és que la resposta sigui conjunta per part del
Comitè Operatiu
S’ha de definir qui és responsable de proporcionar cada
peça d’informació

El Catsalut territorial no només ajuda a interpretar.
S’ha de fer un Diagnòstic conjunt i comú entre
CATSALUT i territori i un consens sobre el GAP entre la
situació actual i la situació objectiu
S’ha de crear un repositori central d’informació d’utilitat
per els rutòlegs
S’hauria d’afegir una fase 4.5 — Estat desitjat objectiu
Pla de la ruta previ al pla de desplegament
Enfoc àgil, incremental i iteratiu
En l’acompanyament és important que els indicadors
estiguin en mans dels clínics
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Procés de desplegament
de les rutes

05

Definició Pla
de desplegament
al territori

Responsabilitat del Pla és del Responsable de la Ruta
Important el desplegament d’una eina tecnològica del
seguiment de l’estat del pla de desplegament i de la ruta
Els diferents òrgans han de consensual el cronograma
de desplegament de la ruta
Important aconseguir que els DPO dels professionals
estiguin lligats als indicadors d’evolució
Pel desplegament es necessiten líders capaços de la
gestió per projectes

06

Quadre de
comandament

07

Hauria d’haver-hi un denominador comú d’indicadors
per a tots els territoris per tal de que pugui haver
benchmark posterior
Això permetrà tenir eines de seguiment estratègic
D’altra banda, s’haurà de donar llibertat per l’adaptació
d’aquest marc de seguiment a les particularitats de tots
els territoris

Seguiment

08

Compartició
d’experiències

Clau la identificació de les millors pràctiques i la
compartició d’aquestes
Es proposa la creació d’un òrgan per afavorís la
interacció periòdica
També és essencial la formació continuada
Hem de buscar l’estimulació del lideratge sistèmic i
l’impuls al canvi de cultura en el sistema
Podria ser necessari la creació d’uns itineraris formatius
pels professionals a tots els nivells
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