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Grup de treball del projecte
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 14
perfils amb àmplia experiència amb rutes assistencials
de Diabetis tipus II, i un grup ampliat, format per 45
professionals també amb amplia experiència en les rutes
assistencials de Diabetis tipus II. Els membres del grup
nuclear també formen part del grup ampliat.
El grup nuclear ha estat convocat a totes les sessions de
treball i el grup ampliat ha participat en la metodologia
Delphi i el qüestionari inicial del projecte.

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

3

Índex

01. Introducció del projecte
02. Diagnòstic de la situació actual

05
11

2.1. Investigació de fonts secundàries nacionals i internacionals

13

2.2. Resultats del qüestionari al grup focal de la ruta

26

03. Definició de l’esquelet de la
ruta assistencial de diabetis tipus II

39

3.1. Sessió de treball de factors clau d’èxit i objectius

41

3.2. Sessió de treball per definir l’esquelet de la Ruta

49

3.3. Metodologia Delphi de validació de l’esquelet de la ruta

57

04. Definició del marc d’avaluació i del pla d’acció

73

4.1. Focus group de definició del pla d’acció i de les
necessitats tecnològiques

75

4.2. Focus group del marc d’avaluació

82

01. Introducció
del projecte
Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

5

01. Introducció
del projecte
Ruta Assistencial 2.0
de Diabetis tipus II
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 la
diabetis tipus II 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.
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.
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 la diabetis tipus II a Catalunya.
Definim Ruta assistencial com el “Pla operatiu que
explica l’organització de l’atenció i les accions
estructurades i multidisciplinars per l’atenció als
pacients d’una malaltia en un territori determinat”
El present document presenta la definició de la
Ruta Assistencial a nivell macro per persones amb
Diabetis Tipus II.
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Visió del projecte
Redissenyar la ruta
assistencial de diabetis
tipus II a Catalunya.

Abast del projecte
01

Definició de l’esquelet a nivell Macro de
la Ruta Assistencial de Diabetis tipus II

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
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 diabetis tipus
2 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
diabetis tipus II a nivell macro.

03

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

→ La definició de l’esquelet de la ruta assistencial de
diabetis tipus II a nivell macro.
→ La identificació dels factors clau de l’èxit de la ruta
assistencial de diabetis tipus II.
→ La definició del marc d’avaluació de la ruta assistencial
de diabetis tipus II 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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Definició del
marc avaluatiu i
del pla d’acció

Definició de l’esquelet
de la ruta

Diagnòstic de la
situació actual

Metodologia i
fases del projecte

01

Assessment

Output
Relació de millors pràctiques a nivell
estatal i Regne Unit

Anàlisi d’informació de referència secundària sobre bones pràctiques

Principals insights dels resultats del
qüestionari realitzat

Qüestionari als professionals de la salut sobre l’estat de la ruta de diabetis

01

Focus group
definició de la ruta

Identificació àrees de millora
de la ruta
Identificació factors clau de
l’èxit de la ruta

01

02

Workshop
disseny ruta

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

03

Pla d’acció i
marcd’avaluació

Sessió de co-creació amb
l’equip de treball de la ruta per
definir el pla d’acció de la ruta

Output
Primera versió del disseny del
nou esquelet la ruta de diabetis
a nivell macro

Identificació de solucions
tecnològiques que puguin
donar cobertura a la nova ruta
dissenyada

Delphi

Validació de la ruta redissenyada mitjançant un Delphi amb 2 onades de consulta
Equip Delphi
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Output
Validació del disseny del nou
esquelet de la ruta de diabetis a
nivell macro
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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 diabetis tipus II.

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

01

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.

02

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.
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2.1. Investigació
de fonts secundàries
nacionals i
internacionals

Abast de
l’anàlisi secundari
L’anàlisi s’ha centrat en tres àmbits geogràfics:
Comunitats Autònomes de l’Estat, organitzacions de
professionals sanitaris i el Regne Unit.

Abast de l’anàlisi
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

Regne Unit
Les institucions analitzades del
Regne Unit son:
National Institute for Health and Care
Excellence (NICE)

Galicia
País Basc
Comunitat Valenciana
Catalunya (només diabetis)
Societat Espanyola de Cardiologia
SEMFYC

La bibliografia publicada i disponible referent a la ruta de diabetis es
escassa, en els últims anys s’han realitzat poques publicacions per part de
les administracions analitzades en aquest document
Per tal de completar la informació s’ha afegit informació a nivell macro de
les rutes de diabetis, ja que han estat focus de les diferents administracions
en els últims anys i per tal la bibliografia publicada és superior, per tal
d’identificar possibles punts de contacte entre les dues rutes
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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
Comunitat Valenciana

Dintre del pla estratègic “IV Plan de Salud de la Comunitat
Valenciana 2016-2020” i trobem els elements estratègics
per implementar rutes assistencials sobre patologies
cròniques
Definició de les dades generales de la ruta assistencial,
on es defineixen els objectius de la ruta, els criteris
d’inclusió i exclusió així com la població sobre la qual
s’aplicarà la ruta
Processos d’atenció als pacients, definició detallada
de tot el procés assistencial posant en valor el rol del
doctor, la infermera, els professionals no sanitaris, el
pacient i la família

Elements identificats

Indicadors de de la ruta, ampli detall d’indicadors
mèdics sobre el seguiment i l’evolució del pacient
Punts d’assistència urgent, relació de centres on els
pacients poden acudir en cas d’emergència

Bona pràctica: Programa Valcrònic

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

Objectius: millorar la qualitat de l’atenció dels pacients
crònics, millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’atenció,
facilitar la permanència del pacient al seu entorn més
pròxim i millorar les comunicacions entre professionals
i s’està executant a quatre centres de salut del
repartits entre els departaments d’Elx i Sagunt
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Bones pràctiques
identificades
Comunitats autònomes

Fluxe de la ruta

Elements identificats

Comunitat
Valenciana

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya
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Bones pràctiques
identificades
Comunitats autònomes

Descripció
País Basc

El Departament de Salud del País Vasco i el Sistema
Nacional de Salud de España han realitzat una extensa
Guia de Pràctica Clínica sobre Diabetis tipus 2
amb recomanacions a l’hora de realizar la ruta. Les
recomanacions son de caràcter meso i micro però algunes
es poden utilitzar com a punt de partida per definir les fases
a nivell macro, les fases recomanades son les següents:

Elements identificats

Prevenció. S’aconsella definir accions estructurades
de foment de l’activitat física i dieta

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

Diagnòstic i cribratge: Es recomana aplicar un
cribratge periòdic de la població de risc
Teràpies i tractaments. Focalitzat en el control
glucèmic, teràpia amb insulina i tractament de les
complicacions vasculars
Educació a les persones amb diabetis. A les persones
amb diabetis se’ls hauria d’oferir una educació
estructurada en el moment del diagnòstic i, després,
de forma continuada, en funció de les seves
necessitats regularment revisades.
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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:

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

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

Exemple de les rutes
segmentades per
tipologia de pacient

Elements identificats

Galicia
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Bones pràctiques
identificades
Societat Espanyola
de Cardiologia

Descripció
Societat Espanyola
de Cardiologia

La Sociedad Española de Cardiología, al seu informe
“Proceso Diabetes Mellitus (DM)” defineix i detalla una
sèrie de recomanacions per tal de definir la ruta:
Objectius: Millorar l’atenció del pacient amb la
malaltia durant el seu trànsit entre les àrees d’atenció
especialitzada i atenció especialitzada:
Simplificar consultes
Evitar duplicitat de proves diagnòstiques ja realitzades
Evitar endarreriment durant l’assistència
Realitzar un protocol involucrant l’atenció primària

Elements identificats

Fases

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

Entrada al procés, cribratge i control
Seguiment. Control de la malaltia
Derivació del pacient
Seguiment d’estàndards i indicadors
Difusió del coneixement a la població general i
formació (presencials i on-line)
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Bones pràctiques
identificades
SemFYC: Document de treball
“La gestión del paciente diabético”

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

El grup de treball identifica 6 línies estratègiques de treball
per definir la ruta de diabetis:
Promoció d’estils de vida saludables i prevenció primària
Diagnòstic precoç
Asistencia integrada de les persones amb diabetis
Gestió de les complicacions
Diabetis i gestació
Formació, investigació i innovació

En relació als factors clau d’èxit el grup de treball identifica
els següents:

Elements identificats

Factors clau de l’èxit
identificats pel grup
de treball

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

Promoció de la salut i prevenció de la diabetis
Detecció i diagnòstic precoç de la diabetis
Tractament i seguiment dels pacients amb diabetis
tipus II
Continuïtat assistencial dels pacients amb diabetis
tipus II
Avaluació dels indicadors de seguiment
Factors d’èxit associats al procés general i/o
transversals
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Bones pràctiques
identificades
SemFYC: Document de treball
“La gestión del paciente diabético”

Descripció
Factors clau de l’èxit
identificats pel grup
de treball

En relació als factors clau d’èxit el grup de treball identifica
els següents:
Promoció de la salut i prevenció de la diabetis
Impulsar la promoció d’hàbits de vida saludables per
ala població
Actuar de amb antelació sobre els factors de risc,
especialment sobrepès i obesitat
Detecció i diagnòstic precoç de la diabetis
Definició d’un pla de cribratge per a la població amb
factors de risc associats
Tractament i seguiment dels pacients amb diabetis tipus ii

Elements identificats

Definir els criteris i protocol de seguiment de cada
pacient

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

Elaboració del pla assistencial individualitzar segons el
perfil de cada pacient, prenent les decisions de forma
compartida entre pacient, cuidadors i professionals de
la salut
Foment de la participació, coresponsabilitat i autocora
del pacient
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Bones pràctiques
identificades
SemFYC: Document de treball
“La gestión del paciente diabético”

Descripció
Factors clau de l’èxit
identificats pel grup
de treball

Continuïtat assistencial dels pacients amb diabetis tipus ii
Consolidar estratègies per assegurar la continuïtat
entre els àmbits assistencials
Integració accessibilitat la història clínica
Consolidació de canals e comunicació entre
professionals y entre els professionals i pacients

Elements identificats

Avaluació dels indicadors de seguiment
Impulsar la cultura de l’avaluació del sanitari
Factors d’èxit associats al procés general i/o transversals
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Impuls de la gestió de processos de manera integrada
Promoció de mecanismes d’incentius als professionals
sanitaris lligats a resultats
Foment de les TIC per donar continuïtat assistencial
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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), el qual ofereix accés a la informació
clínica, salut pública i atenció social amb orientacions
actualitzades estàndards de qualitat i informació sobre
aquesta malaltia.

Les recomanacions que proposa l’organisme britànic, son les
següents:
Prevenció de la malaltia
Optimitzar els tractaments mèdics i l’experiència del
pacient
Cures individualitzades
Educació i promoció de l’estil de visa saludable:
Tractar la hipertensió

Elements identificats

Gestionar lípids i risc cardiovascular
Gestionar el nivell de glucosa a la sang
Identificar i tractar complicacions

Aquesta ruta està dirigida a un ampli ventall de col·lectius
gràcies a la plataforma digital a la qual es pot accedir a
través de la pàgina web de la institució. La informació no
només va dirigida als professionals sanitaris, també per a
gestors i proveïdors de serveis d’atenció sanitària, experts en
salut pública i pacients.

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya
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Bones pràctiques
identificades
Regne Unit

Diagrama de la ruta asistencial
de diabetes tipo II en adultos

Elements identificats

Regne Unit NICE

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya
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2.2. Resultats del qüestionari
al grup focal de la ruta
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:

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.

Mostra i respostes
del qüestionari
Qüestionari

→ El qüestionari el composen 10 preguntes, 6 de les quals son obertes i 4
tancades, sobre diferents aspectes de les rutes assistencials en general
→ Les preguntes de resposta tancada s’han proposat després d’identificar les
millors pràctiques i elements comuns a l’anàlisi de fonts secundàries
→ El qüestionari s’ha enviat al grup de treball del workshop que realitzarà a la
següent fase, tot i que el nombre i participants pot variar i s’han obtingut 14
respostes
→ En el present document s’han identificat els punts d’acord més rellevants
entre totes les respostes
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Participants del qüestionari i
sessions de treball del projecte
Sra. Montse Canet, Infermera, Responsable Infermeria Primària ICS Girona
Dr. Esteve Avellana, Director d’Atenció Primària IAS – ICS Girona, Institut Català de la Salut
Dr. Oscar Solans, Responsables funcional eSalut, Departament de Salut
Sra. Cristina Colungo, Infermera Especialitzada en Diabetis Atenció Primària, Hospital Clínic
de Barcelona
Dra. Sara Rodríguez, Directora de Centre d’atenció especialitzada i sociosanitària, Institut
d’Assistència Sanitària, Departament de Salut
Dr. Jordi Amblàs, Director estratègic de Atenció Integrada, Departamento de Salud.
Generalitat de Catalunya
Dr. Josep Franch, metge de família, membre de RedGDPs i membre de GEDAPS de laCAMFiC
a Catalunya
Sra. Verònica Posa, Infermera Practica Avençada Nutrició y Diabetis
Dra. Marga Giménez, Endocrina del Servi d’Endocrinologia de l’ Hospital Clínic de Barcelona y
col·laboradora de l’equip IDIBAPS Diabetis
Sra. Daria Roca, Infermera experta en Diabetis del servei d’Endocrinologia del H. Clínic,
Barcelona.Vicepresidenta de l’ACD (Associació Catalana de Diabetis)
Sr. Rubèn Celada, Vicepresident de l’Associació de Diabètics de Catalunya
Dr. Joan Josep Vendrell, Endocrí H. Joan XXIII President Associació Catalana de Diabetis
Dra. Núria Molist, Doctora especialitzada en malalties cròniques
Sr. Joan Carles Contel, Infermer. Programa Prevenció y Atención a la Cronicitat (PPAC)
Departament de Salut i Plà de Atenció Integrada Social y Sanitari (PAISS)
Dr. Wilfredo Ricart Engel, Cap de servei endocrinologia, Hospital Universitari de Girona Dr.
Josep Trueta
Dra. Conxa Castells, Cap del Servei de Promoció de Vida Saludable i Prevenció de Malalties
Cròniques no Transmissibles, Sub-direcció de Promoció de la Salut, Departament de Salut i
membre del Consell Assessor Sobre la Diabetis a Catalunya
Dr. Joan Francesc Barrot, Metge de família membre de GedapS (Grup d’estudi de la diabetis
a l’Atenció Primària de salut)
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Resposta
del qüestionari
Pregunta

De les següents etapes plantejades de la ruta
assistencial a nivell macro de la diabetis, selecciona
aquelles amb les quals creguis que haurien de formar
part de la ruta

Resultats

% de respostes

Cribratge: Definir i executar una estratègia de cribratge de
la malaltia segons els criteris establerts Alt
Diagnòstic: Diagnòstic de la malaltia segons els criteris
establerts Alt
Tractament i derivació: Tractament de la malaltia i derivació
en cas de ser necessari Alt
Educació i seguiment: Procés educatiu continu centrar
en la persona, incorporant el paper educatiu a la pràctica
assistencial diària i pauta adequada de periodicitat de
controls després del diagnòstic Alt

Grau de consens

Conclusions

Alt

Mitjà

92,9%

Cribatge

85,7%

Diagnòstic

78,6%

Tractament
i derivació
Educació
i seguiment

71,4%
7,1%

Altres

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Baix

Totes les etapes plantejades presenten un grau d’acord
superior al 70%. El cribratge és l’element amb un % de
consens més elevat del 92,9%.
No s’han identificat noves etapes a través de l’opció
d’altres
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Resposta
del qüestionari
Pregunta

Segons el teu criteri, 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 la ruta assistencial de la
diabetis de forma satisfactòria a Catalunya?

Resultats

% de respostes

Disseny de les rutes excessivament teòric i poc aplicable
Alt

Disseny de les rutes excessivament
teòric i poc aplicable

Sistemes tecnològics no òptims Alt
Manca de clarificació amb els objectius de les rutes Mitjà
Falta de col·laboració entre els diferents nivells
assistencials Mitjà

Sistemes tecnològics
no òptims
La manca de lideratge
clar de la ruta
Falta de col·laboració entre els
diferents nivells assistencials
El model de finançament
no és suficient
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

La manca de lideratge clar de la ruta Mitjà
El model de finançament no és suficient Baix

Grau de consens

Conclusions

Alt

Mitjà

Baix

Les tres principals barreres identificades per tal de
poder dissenyar i implementar la ruta de diabetis son
l’excessiu enfoc teòric i poc aplicable de les rutes i
els sistemes tecnològics no òptims, amb un grau de
consens superior al 70%
La manca de clarificació d’objectius (50%) i la manca de
col·laboració i lideratge (43%) son els altres elements
amb major consens
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Resposta
del qüestionari
Pregunta

De les següents línies estratègiques plantejades, quines
creus que son les més importants per tenir èxit en al definició
i implementació de la ruta assistencial? Selecciona aquelles
que creguis que son les quatre importants

Resultats

% de respostes

Optimització dels processos: i noves tecnologies: Millora dels
processos assistencials i impuls del desplegament de noves
tecnologies Alt

Optimització
dels processos

Procés integral de la malaltia: Establir millores a la organització
i coordinació entre especialitats i nivells assistencials per a
aconseguir una atenció integral i integrada a les persones amb
la malaltia Alt
Formació i investigació: Promoure la investigació de la diabetis
i promoure la formació a tot el personal sanitari Mitjà

100%
92,9%

Procés integral
de la malaltia

61,4%

Prevenció
Diagnòstic
precoç

50%

Formació i
investigació

50%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prevenció: Millorar el coneixement i els recursos per a la
promoció d’hàbits saludables Mitjà
Diagnòstic precoç: Diagnosticar de forma precoç la malaltia
Mitjà

Grau de consens

Conclusions

Alt

Mitjà

Baix

L’optimització de processos i l’impuls de noves tecnologies
presenten una unanimitat total entre participants
El procés integral de la malaltia, la prevenció i el diagnòstic
precoç i la formació / investigació son els elements que
presenten un grau de consens superior al 50%
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Resposta
del qüestionari
Pregunta

Dels següents factors clau d’èxit per implementar la
ruta assistencial de diabetis a tot el territori, quins
creus que son els més rellevants? Selecciona els tres
més importants segons el teu criteri

Resultats

% de respostes

Continuïtat assistencial dels pacients amb la malaltia Alt

Continuïtat assistencial
dels pacients amb la malaltia

85,7%

Avaluació dels indicadors
de seguiment

Avaluació dels indicadors de seguiment Alt
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia Mitjà
Tractament i seguiment dels pacients amb la malaltia Mitjà

57,1%

Promoció de la salut
i prevenció de la malaltia
Tractament i seguiment
dels pacients amb la malaltia
Detecció i diagnòstic
precoç de la malaltia

Detecció i diagnòstic precoç de la malaltia Baix

78,6%
50%
42,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80%

Grau de consens

Conclusions

Alt

Mitjà

Baix

La continuïtat assistencial dels pacients i l’avaluació
del sindicadors de seguiment son els factors clau de
l’èxit amb major consens segons les respostes dels
enquestats
La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i el
tractament dels pacients son factors clau de l’èxit amb
un menor grau de consens
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Resposta
del qüestionari
Pregunta

Del següents actors quins creus que haurien de
formar el grup nuclear de la ruta?

Resultats

% de respostes

Metge atenció primària Alt

Metge especialista
atenció hospitalària

100%

Infermera
d’atenció primària

100%

Infermera d’atenció primària Alt

92,9%

Metge atenció
primària

Metge especialista atenció hospitalària Alt

Família
del pacient

Gestors de casos Mitjà

71,4%
35,7%

Gestors
de casos

Família del pacient Baix

7,1%

Altres

Infermera educadora en diabetis Baix

0%

Grau de consens

Conclusions

Alt

Mitjà

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Baix

Els actors identificats per formar el grup nuclear de la
ruta son el metge especialista d’atenció hospitalària, el
metge ì la infermera d’atenció primària, tots ells amb un
grau de consens molt elevat
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Resposta
del qüestionari
Pregunta

Segons el teu criteri, les solucions de tecnologia
actuals (software, aplicacions…) donen una cobertura
satisfactòria per dissenyar i executar la ruta
assistencial de la diabetis? Quines àrees o processos de
la ruta creus que podria ajudar més la tecnologia?

La gran majoria dels enquestats considera que la
tecnologia no donen una cobertura satisfactòria per
dissenyar i executar la ruda de diabetis
Iniciar i homogeneïtzar eines de tele monitorització
integrades
Les limitacions tecnològiques estan més
relacionades amb la manca d’aprofitament de les
opcions ja disponibles que amb la necessitat de
desenvolupar nova tecnologia
Les actuals tecnologies finançades no ho
proporcionen es queden curtes, s’haurien d’incloure
les d’última generació
Manca de sistemes d’informació òptims - models
organitzatius i competencials de professionals i
proveïdors

Grau de consens

Conclusions

Alt

Mitjà

Integració dels sistemes d’informació actuals per
facilitar la connexió entre els nivells assistencials Alt

Idees força

Respostes amb major consens

Resultats

Major aprofitament dels sistemes actuals Alt
Impulsar la comunicació per impulsar les visites
telemàtiques Alt
Introduir els algoritmes en el suport de decisió clínica
Alt

Baix

La gran majoria dels enquestats considera que la tecnologia no donen
una cobertura satisfactòria per dissenyar i executar la ruda de diabetis
Les idees força identificades son: Integració dels sistemes d’informació
actuals per facilitar la connexió entre els nivells assistencials, Major
aprofitament dels sistemes actuals, Impulsar la comunicació per impulsar
les visites telemàtiques, Introduir els algoritmes en el suport de decisió
clínica Alt
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Resposta
del qüestionari
Pregunta

Dels següents tipus d’indicadors, quins creus que
son rellevants per avaluar la ruta assistencial?

Resultats

% de respostes

Contextuals: indicadors que descriuen la població atesa des
del punt de vista dels factors que poden influir Alt

Complicacions

Processos de cures: indicadors que calculen en quin
percentatge de la població diabètica es duen a terme
processos de cures determinats com necessaris per controlar
bé la malaltia. Alt

92,9%

Resultats
de cures

71,4%

Processos
de cures

71,4%
64,3%

Contextuals

Resultats de cures: indicadors que determinen quin
percentatge de la població diabètica compleix les normes dels
processos de cures. Alt

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Complicacions: indicadors que mesuren el nombre de
complicacions que ocorren en pacients diabètics que podrien
derivar-se d’un control insuficient de la malaltia Mitjà

Grau de consens

Conclusions

Alt

Mitjà

Baix

Els indicadors contextuals i de processos i resultats de
cures son els que presenten major nombre de consens
No s’ha identificat cap indicador addicional a les
respostes dels participants
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Resposta
del qüestionari
Pregunta

Coneixes algun cas d’èxit de disseny i execució de rutes
assistencials de la diabetis de Catalunya i de fora? De les rutes
assistencials de la diabetis que coneixes, quins elements clau
destacaries del disseny i execució?

Resultats

% de respostes

La majoria 71% dels enquestats no identifica cap cas d’èxit de
ruta de diabetis a Catalunya o fora.
Els que ho fan identifiquen els següents elements com a clau
per al seu disseny i execució
Establir programes estructurats d’atenció i educació
terapèutica en els diferents processos d’atenció de
les persones amb diabetis. ( debut/ insulinització/
optimització). Intervencions individualitzades i grupals
i amb participació dels diferents nivells assistencials
segons les necessitats.
Visió territorial Multidisciplinària Relació periòdica entre
els professionals dels diferents nivells Avaluació

Sí
29%
No
71%

La coordinació primària-hospitalària

Coneixes algún
cas d’èxit?

Identificació / Actuació en cas crisi o dificultat de gestió

Sí 4 — 29%
No 10 — 71%

Conclusions

La majoria 71% dels enquestats no identifica cap cas
d’èxit de ruta de diabetis a Catalunya o fora
Els programes estructurats amb la participació
dels diferents nivells assistencials, la visió territorial
multidisciplinària coordinació primària-hospitalària
i la identificació/ actuació en cas de crisis son els
elements que els enquestats destaquen d’aquestes
bones pràctiques

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

35

Resposta
del qüestionari
Pregunta

Voldries afegir
algun comentari addicional?

Resultats

“Las rutas deben adaptarse a la realidad de cada
territorio, dotar de financiación los procesos y
establecer medidas de equidad en la asistencia, el
acceso a la misma y en la distribución de recursos”
“Els pacients amb DM són molt heterogenis i, per
tant els objectius també han de ser molt diferents
segons el perfil de pacient atès. Una de les missions
de la ruta hauria de ser trencar aquesta atenció tan
homogènia que clàssicament s’ha desenvolupat”“
És important que hi hagi una comunicació molt
fluida entre els diferents nivells assistencials
RA crec que son una eina que podria ajudar molt
però la sensació després d’haver vist motes d’elles
és que només han servit per generar documents i
complir l’expedient

Grau de consens

Conclusions

Alt

Mitjà

Tenir en compte que els son Pacients molt
heterogenis Alt
Model flexible i fluid Alt

Idees força

Respostes amb major consens

“Només que cal tenir en compte que el model que es
prengui ha de ser molt flexible i fluid per acollir noves
tecnologies que aniran sorgint els propers mesos i
anys“

Disseny genèric adaptable com a element clau Alt
Adaptar-se al necessitat de cada territori Alt
Procés àgil i senzill Alt
Desenvolupar estratègies de prevenció, sensibilització
en pacients i la comunitat Mitjà

Baix

Els comentaris addicionals posen de manifest l’heterogeneïtat dels
pacients, la importància que el model sigui flexible, fluid i senzill a més
d’adaptar-se a les necessitats de cada territori
En un grau menor de consens s’identifica la necessitat de desenvolupar
estratègies de prevenció i sensibilització en pacients i comunitat
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Resum dels elements de major
consens identificats
a) Etapes de la ruta
Cribratge: Definir i executar una estratègia de cribratge de
la malaltia segons els criteris establerts
Diagnòstic: Diagnòstic de la malaltia segons els criteris
establerts
Tractament i derivació: Tractament de la malaltia i derivació
en cas de ser necessari

Elements de major consens

Educació i seguiment: Procés educatiu continu centrar
en la persona, incorporant el paper educatiu a la pràctica
assistencial diària i pauta adequada de periodicitat de
controls després del diagnòstic

b) Barreres a las que s’enfornta el
departament de salut per implementar
i dissenyar la ruta
Disseny de les rutes excessivament teòric i poc aplicable
Sistemes tecnològics no òptims
Manca de clarificació amb els objectius de les rutes

c) Línies estratègiques plantejades,
quines creus que son les més
importants per tenir èxit en al definició
i implementació de la ruta assistencial
Optimització dels processos: i noves tecnologies: Millora
dels processos assistencials i impuls del desplegament de
noves tecnologies
Procés integral de la malaltia: Establir millores a la
organització i coordinació entre especialitats i nivells
assistencials per a aconseguir una atenció integral i
integrada a les persones amb la malaltia
Formació i investigació: Promoure la investigació de la
diabetis i promoure la formació a tot el personal sanitari
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Resum dels elements de major
consens identificats

d) Factors clau de l’èxit per
implementar la ruta

g) Indicadors més rellevants per
avaluar la ruta

Continuïtat assistencial dels pacients amb la malaltia

Contextuals: indicadors que descriuen la població
atesa des del punt de vista dels factors que poden
influir

Avaluació dels indicadors de seguiment
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia
Tractament i seguiment dels pacients amb la malaltia

Elements de major consens

e) Actors que haurien de formar
el grup nuclear de la ruta

Processos de cures: indicadors que calculen en
quin percentatge de la població diabètica es duen
a terme processos de cures determinats com
necessaris per controlar bé la malaltia
Resultats de cures: indicadors que determinen quin
percentatge de la població diabètica compleix les
normes dels processos de cures

Metge atenció primària Alt
Infermera d’atenció primària Alt
Metge especialista atenció hospitalària Alt
Gestors de casos Mitjà

h) Idees força adicionals
per impulsar la definició i
desplegament de la ruta
Tenir en compte que els son Pacients molt
heterogenis
Model flexible i fluid- Alt

f) Idees força per tal de millorar
la cobertura dels sistemes
d’informació actuals
Es posa de manifest que els sistemes d’informació
actual no tenen una cobertura satisfactòria

Disseny genèric adaptable com a element clau
Adaptar-se al necessitat de cada territori
Procés àgil i senzill

Integració dels sistemes d’informació actuals per
facilitar la connexió entre els nivells assistencials
Major aprofitament dels sistemes actuals
Impulsar la comunicació per impulsar les visites
telemàtiques
Introduir els algoritmes en el suport de decisió
clínica
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03. Definició de
l’esquelet de la
ruta assistencial
de diabetis tipus II
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03 Definició de l’esquelet de la ruta
assistencial de diabetis tipus II
Metodologia
de treball de la fase 2
A la segona fase del projecte s’han dut a terme 3 focus
group amb diferents professionals del grup de treball del
projecte per tal de dissenyar els elements fonamentals
de la ruta

01
02
03
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Sessió de treball amb el grup de treball del
projecte per tal de validar els resultats de la
fase 1 així com identificar nous insights sobre
les fases, factors clau de l’èxit i objectius de
les rutes
Sessió de treball per definir l’esquelet de la Ruta

Metodologia Delphi 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. En aquest punt també
s’han identificat alguns elements de l’àmbit
tecnològic i d’indicadors

40

clau pel lideratge del desplegament de la ruta

3.1. Sessió de treball de factors
clau d’èxit i objectius
Objectius identificats
A continuació es presenten els objectius de la ruta
identificats amb major grau de consens.

a

Identificar un flux de derivacions
per fer interconsultes que
millorin qualitat de la assistència
“Una ruta no es una Guia de pràctica
clínica i per tant no hauria d’abordar
alguns aspectes com el millor tractament,
etc, etc. Es tracta de facilitar la atenció
de la persona”

b

Garantir una atenció amb
equitat a tots els pacients de la
ruta a tot el territori

c

Facilitar que els malalts diabètics
tinguin el màxim coneixement
possible sobre la seva malaltia

d

e

Oferir informació senzilla,
simple i aplicable al dia a dia dels
professionals de la salut

f

Oferir una visió molt clara
d’atenció continuada definit la
participació del malalt i el seu
entorn durant la malaltia

g
Establir estratègies
preventives de la malaltia i
en les diferents etapes de la
malaltia i procés de la vida

Evitar la duplicitat en proves i
seguiment de l’evolució
de la malaltia
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Objectius identificats
A continuació es presenten els insights identificats durant
la sessió que han permès definir els objectius de la ruta

A Identificar un flux de derivacions
per fer interconsultes que millorin
qualitat de la assistència

“És important reduir variabilitat clínica i afavorir
la comunicació i transmissió d’informació entre
professionals”
“La ruta ha de poder gestionar mecanismes als
malalts, no ha de ser una guia de pràctica clínica.
També ha de facilitar l’assistència del malalt diabètic”
“La ruta ha de fer de flux de derivacions per fer Inter
consultes exploracions complementaries que millorin
la qualitat de la assistència. Una ruta no es una Guia
de pràctica clínica i per tant no hauria d’abordar
alguns aspectes com el millor tractament, etc Es
tracta de facilitar la atenció de la persona”

B Garantir una atenció amb equitat
a tots els pacients de la ruta a tot el
territori

“Ha de garantir la transversalitat per fer que els
processos siguin més eficients i homogeneïtzar
l’atenció”
“Garantir una atenció individualitzada a través de
criteris prèviament establerts”
“ S’ha de garantir transversalitat per fer que els
processos siguin més eficients”
“Garantir una atenció individualitzada a través de
criteris prèviament establerts”
“ La ruta ha d’homogeneïtzar l’atenció al pacient
amb diabetes”
“S’han de garantir els recursos, igualtat, asegurar
una cobertura de diferents professionals”

C Facilitar que els malalts diabètics
tinguin el màxim coneixement
possible sobre la seva malaltia

“ Els malalts diabètics han de tenir coneixement
de la seva malalt ”
“Fer conscient al malalt de la malaltia que té
qualitat de vida”
“La ruta he de valorar i tenir en compte la visió i
situació de de la persona”
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Objectius identificats
A continuació es presenten els insights identificats durant
la sessió que han permès definir els objectius de la ruta

D Evitar la duplicitat en proves i
seguiment de l’evolució de la malaltia

E Oferir informació senzilla,
simple i aplicable al dia a dia dels
professionals de la salut

“La rua ha d’evitar la duplicitat en proves i en
seguiment”
“Actualment hi ha un problema de desconeixement de
resultats el que provoca problemes amb el seguiment
del pacient”

“La ruta ha de ser simple, senzilla, concreta i de fàcil
comprensió per a tots els actors implicats”
“S’han d’adoptar metodologies àgils per tal de
donar resposta als problemes de la ruta”
“És necessari innovar en la metodologia per resoldre
les diferents problemàtiques d’una forma alternativa
i més àgil”

F Oferir una visió molt clara
d’atenció continuada definit la
participació del malalt i el seu entorn
durant la malaltia

“Ha d’incloure l’element social ja que es un
element fonamental per al pacient”
“La ruta ha de millorar l’atenció, la coordinació i
avaluar els resultats de salut “
Millorar el tractament, disminuir complicacions i
millorar la qualitat de vida dels pacients
“S’ha de garantir una atenció amb equitat a tots
els pacients de la ruta a tot el territori”
“Millorar el tractament, disminuir complicacions i
millorar la qualitat de vida dels pacients”

G Establir estratègies preventives
de la malaltia i en les diferents etapes
de la malaltia i procés de la vida
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“S’han d’establir estratègies preventives de la
malaltia en totes les seves etapes en les diferents
etapes de la malaltia i procés de la vida”
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Factors clau d’èxit de la ruta per tal que es
pugui desplegar a tot el territori
A continuació es presenten els FCE identificats durant la
sessió, els quals no estan ordenats de forma prioritzada

01
02
03
04
05

Definir un lideratge clar de la ruta: El
lideratge de la ruta és un element clau per
tal que tingui èxit i sigui adoptada pels
professionals de la salut de tot el territori.
El lideratge hauria de ser mixt, amb un
perfil gestor i un de clínic
Definir una ruta senzilla i de fàcil
aplicació: La ruta ha d’aportar valor al
professional sanitari i per tant ha de ser
fàcil comprensió i útil al mateix temps
Alinear a tots els actors de tots els
nivells assistencials de la ruta: Obtenir
el consens i la implicació de tots els
actors involucrats de tots els nivells
assistencials, especialment atenció
primària i hospitalària, a més a més de
tots proveïdors

06
07
08

Definició de un marc d’avaluació i
seguiment de la ruta: Un cop definida
la ruta es primordial fer-ne un seguiment
continu bastant-se amb indicadors clars
per tal d’avaluar l’evolució i fer canvis si es
necessari

09

Definir i executar una estratègia de
comunicació i gestió del canvi de la ruta:
Realitzar una estratègia de comunicació
i accions de gestió del canvi per tal que
tots els professionals de la salut coneguin
la ruta assistencial de diabetis tipus II

10
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Oferir una continuïtat assistencial: La
ruta ha d’oferir una continuïtat assistencial
al pacient la qual ha d’anat més enllà del
diagnòstic i tractament, definint de forma
clara la participació del malalt i el seu
entorn duran la malaltia
Incorporar al pacient al procés de
definició de la ruta per tal d’identificar les
seves necessitats: El pacient és el principal
usuari de la ruta assistencial i per tant s’han
d’identificar quines son les seves necessitats
i quina es la millor manera per tal de facilitar
la seva experiència
Adaptar-se a les necessitats de cada
territori: Les necessitats de cada
territori son diferents i en alguns cops
els recursos també, la ruta ha de tenir en
compte aquestes particularitats a l’hora de
desplegar els nivells micro i meso
Integrar la ruta amb les rutes
assistencials d’altres patologies:
La ruta de diabetis ha d’estar integrada
amb el major grau possible amb la resta de
rutes assistencials, adaptada al dia a dia dels
professionals de la salut i social
Abordatge proactiu de la diabetis: S’ha
de donar una visió proactiva de la diabetis
vinculant programes de recerca al peu del
pacient amb la ruta assistencial.
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Factors clau de l’èxit identificats
A continuació es presenten els insights identificats durant
la sessió que han permès definir els objectius de la ruta

01 Definir un lideratge
clar de la ruta

02 Definir una ruta senzilla i de fàcil
aplicació

“El lideratge de la ruta ha de ser compartit, tenint un
líder gestor i un altre clínic”
“La ruta ha de tenir un referent pels professionals de
la salut implicats”

“Els mecanismes han de ser senzills i molt similars al
de les altes rutes assistencials”
“La ruta s’hauria de poder resumir en un tríptic.
Existeix el problema que la informació quedi
desactualitzada”
“Totes les rutes han de ser senzilles i de fàcil
aplicació. Fora de les excepcions, totes les guies han
de ser semblants”
“La ruta ha de ser senzilla i ha de donar resposta a
les necessitats dels pacients i els professionals”
“S’ha d’evitar elaborar documents extensos, teòrics,
rígids que no s’adaptin a les particularitats del
territori”

03 Alinear a tots els actors de tots
els nivells assistencials de la ruta

“Ha d’existit un consens entre els nivells assistencials
de l’atenció hospitalària i hospitalària”
“ El punt de partida ha de ser l’acord entre les parts:
primària i hospitalària”
“S’ha d’impulsar la comunicació entre nivells
assistencials per garantir continuïtat”

04 Definició de un marc d’avaluació i
seguiment de la ruta
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“És necessari que la ruta tingui un quadre de
comandament fàcil de consultar”
“S’ha de garantir el retorn d’ informació”
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Factors clau de l’èxit identificats
A continuació es presenten els insights identificats durant
la sessió que han permès definir els objectius de la ruta

05 Definir i executar una estratègia
de comunicació i gestió del canvi
de la ruta per impulsar la cultura
d’adopció i seguiment de les rutes
per part dels professionals

“Actualment hi ha una de coneixement baix per part
dels professionals de les rutes »
“S’ha de consolidar la cultura per part dels
professionals de fer seguiment de les rutes”
“Impulsar el coneixement per part dels professionals
dels recursos existents a cada territori que serviran
de suport a l’atenció dels pacients”

“La ruta ha de tenir una continuïtat assistencial”

06 Oferir una continuïtat
assistencial

“S’ha de tenir una visió molt clara de l’atenció i la
continuïtat. També s’ha de definir participació del
malalt i el seu entorn durant la malaltia”
“És altament important tenir ben definides les
transicions a la ruta”
“S’han d’establir referents, circuits i derivacions a
més de plans de cures per les diferents necessitats
o processos del pacient”
“Informació del pacient per tal de donar continuïtat
a la assistència. Transicions entre nivells”

07 Incorporar al pacient al procés
de definició de la ruta per tal
d’identificar les seves necessitats

“És necessari pensar primer de tot en el malalt i en
les dificultats que pot tenir per fer les exploracions,
les derivacions ...”
“S’ha dincorporar al pacient a la creació i validació
de la ruta”
“La ruta ha de ser útil pel professional i pel pacient”

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

46

Factors clau de l’èxit identificats
A continuació es presenten els insights identificats durant
la sessió que han permès definir els objectius de la ruta

08 Adaptar-se a les necessitats de
cada territori

“Ha de ser simple, que es pugui adaptar a cada
territori i amb objectius comuns”
“La ruta ha de ser única i que permeti adaptar-se a
les característiques de cada territori”
“S’ha de mantener la igualtat a tot el territori”

09 Integrar la ruta amb les rutes
assistencials d’altres patologies

“El metge de primària tindrà 7-8 rutes per diferents
patologies. Hi ha molts passos que han de ser
comuns per garantir el èxit”
“És necessari identificar els punts en comú amb
altres rutes”
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Actors implicats a la ruta
assistencial de diabetis tipus II
A continuació es presenten els actors implicats a la ruta

Grup nuclear
Metge especialista
endocrinòleg
Metge
de família
Nutricionista/
Dietista

Grup ampliat

Infermer/a
d’atenció primària

Professionals de les especialitats implicades:
oftalmòlegs, nefròlegs, cardiòlegs, urgències,
farmacèutics

Pacient

Assistents i educadors socials

Infermera educadora
especialista en diabetis

Família i entorn del pacient
Unitat peu diabètic
Psicòlegs
Odontòlegs / Podòlegs
Professionals de la salut pública al territori
CatSalut — Rol de lideratge
de la ruta a nivell macro
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3.2. Sessió de treball per definir
l’esquelet de la Ruta

Fases a nivell macro de la ruta
assistencial de la diabetis tipus II

01. Promoció i
prevenció
Identificar els motius de
l’origen de la malaltia;
estratègia de promoció
de la salut adaptada a
la persona; promoció
d’accions per promoció
de la salut

02. Diagnòstic
Implementació d’un
procés d’alarmes per tal
d’identificar el risc de
desenvolupar la malaltia
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03. Abordatge
de la persona
amb DM2

04. Abordatge de
complicacions i
descompensacions

Programes estructurats
pel tractament de la
persona

Identificació i tractament
de les complicacions
y descompensacions;
detecció i actuació
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Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 1. Promoció i prevenció
01 Identificació dels problemes. El
perquè de la malaltia? Elaboració
d’informació útil per la persona atesa

02 Promoció i comunicació de la
informació i anàlisi de resultats de les
accions

Identificar els motius de l’origen de la malaltia, si es
per exemple, degut a
una mala alimentació a una falta de exercici o
altres motius per poder tenir clars quins son els
problemes que han estat l’origen de la malaltia i per
tan evitar-los

Promoció i comunicació d’aquesta informació a
tots els actors implicats posant l’accent amb les
necessitats de la persona ja que és el principal actor
de la ruta
Anàlisi de resultats de l’impacte de les accions
i campanyes, per tal d’identificar quin ha estat
l’impacte comunicatiu als públics objectius. En funció
dels resultats les campanyes s’hauran de modificar
per tal de buscar sempre el major impacte.

03 Impulsar la promoció de
programes de prevenció a través de
la tecnologia

04 Definir una estratègia de
promoció de la salut adaptada a la
persona actual

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

El cas d’èxit d’ús de programes de prevenció de
la malaltia de diabetis com el De-Plan, suposa
una finestra d’oportunitat per a la promoció de
programes de prevenció. Gràcies a la tecnologia
es pot impactar a moltes més persones ateses i
professionals de salut per tal que tinguin accés als
programes de prevenció. El programa De-Plan hauria
de ser un element central d’aquesta fase de la ruta

L’estratègia de promoció de la salut, per tal que tingui
èxit, ha de tenir en compte els seus públics objectius i
per tant adaptar els canals (xarxes socials, televisió...)
tipologia de continguts (vídeos, infografies..) i els
missatges a la realitat de la persona del segle XXI
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Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 1. Prevenció (II)
05 Impuls a
l’aprenentatge precoç

Impulsar accions per l’aprenentatge precoç per
part dels pacients d`’hàbits alimentaris correctes i
d’exercici (bressols d’obesitat)

06 Incloure a
salut comunitària

Important incloure a Salut
Comunitària a la promoció de la Salut

Fase 2. Diagnòstic
01 Implementació d’un procés
d’alarmes per tal d’identificar amb
risc de desenvolupar la malaltia

La tecnologia ha d’ajudar als professionals de la
salut a identificar a aquells pacients que tenen
major risc de poder desenvolupar la malaltia. A
través d’un sistema d’alertes, el professional de la
salut hauria de ser informat que el pacient compleix
amb cert factors de risc i que per tant hauria de
rebre la informació de prevenció i ser identificat al
sistema com a “pacient de risc”
S’ha de tenir cura en que un excessiu volum
d’alertes cap als professionals puguin ser
contraproduents
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Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 3. Abordatge de la persona amb DM2
01 Comunicació entre professionals
especialment entre els moments
de transició entre diferents nivells
assistencials

Definir processos clars de comunicació i
col·laboració entre els diferents nivells assistencials
per tal d’evitar duplicitat de proves mèdiques o
ineficiències durant el procés assistencial. Els
processos de comunicació i col·laboració haurien
d’estar suportats per una eina tecnològica de fàcil
ús per part dels professionals.

02 Posar la persona al centre de tot
el procés assistencial

La persona ha d’estar al centre de tot el
procés assistencial, és necessari entendre les
seves necessitats en cadascuna de les etapes
assistencials i donar una resposta adequada.
Amb la tecnologia s’obre una nova oportunitat de
relació amb la persona. La tecnologia ha de facilitar
la interacció amb la persona i a més l’ha d’apoderar
i prendre responsabilitat de la malaltia. Per exemple,
l’accés a les dades més rellevants del monitorització
de la malaltia per part de la persona, d’una forma
fàcil i senzilla seria d’alt valor per tal que la persona
entengui la seva situació

03 Apoderar a la persona durant tot
el tractament de la malaltia
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Apoderar a la persona durant el procés assistencial
per tal de fer-lo conscient de la seva responsabilitat
a l’hora de tractar la malaltia. Un cas d’èxit de
programes per apoderar a la persona és “Pacient
expert en Diabetis i el monitoratge de la Glucosa”,
ja que l’objectiu del programa es explicar en
detall la malaltia a la persona i fer-la partícip del
tractament.
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Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 3. Abordatge de la persona amb DM2 (II)
04 Impuls dels programes
estructurats de tractament
de la persona

05 Definir un programa d’atenció
especialitzat pels pacients
adolescents i infants

06 Arribar a un consens clar de quin
és el protocol a seguir per tractar a
la persona
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Impuls dels programes estructurats de tractament
de la persona, com per exemple el programa
debut (persones diagnosticades reveniments) ,
programa insulinització (seguiment de la persona
grupal/individual) , programa optimització, amb
l’objectiu d’estandarditzar processos i oferir un
acompanyament a la persona en funció del seu perfil

Les necessitats dels pacients infantils son molt
específiques i tenen un alt impacte en el seu entorn
familiar i escolar. S’han de tenir en compte aquestes
necessitats i definir un pla d’atenció especialitzat
per aquests col·lectius
Durant el tractament de la malaltia es pot donar
el cas que s’apliquin diferents protocols clínics
en funció del territori (protocols de diferents
societats en funció de l’especialització, protocols
en funció del país de referència com pot ser EE.UU.
...). Això pot provar que les persones no siguin
tractats de la mateixa manera a totes les àrees de
salut. Per tant és necessari definir un protocol únic
per oferir una atenció homogènia a tot el territori
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Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 3. Abordatge de la persona amb DM2 (III)
07 Indidualització del tractament

És fonamental que els tractaments siguin
individualitzats, especialment per pacients en edat
avançada o persones fràgils

08 Canvis terapèutics en
l’estil de vida

La implementació de canvis terapèutics de l’estil de
vida es imprescindible, donat que aquests canvis
són essencials per l’èxit terapèutic

09 El paper de nutricionistes/
dietistes es clau

Com s’ha vist en els actors de la ruta, les
nutricionistes / dietistes són clau i han de ser
inclosos en el grup nuclear en el desplegament de
la ruta
Nutricionistes/dietistes entrenades per
implementar canvis d’estil de vida (a part
d’alimentació, activitat física, tabac, etc).

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

54

Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 4. Abordatge, identificació i
tractament de les complicacions
y descompensacions (I)
01 Potenciar les interconsultes per
part de les infermeres a més a més
d’impulsar el rol d’aquest col·lectiu a
tota la ruta

El rol de les infermeres en tota la ruta és molt
important ja que tenen una altra interacció amb la
persona. Per tant, s’ha d’impulsar l’accés ales Inter
consultores per part dels professionals d’infermeria
El coneixement de les infermeres en el control de la
persona amb malalties cròniques pot aportar molt
de valor durant tot el procés, per aquest col·lectiu
ha de tenir un rol central en tot el procés de
tractament de la malaltia

02 Interconsulta entre nivells
assistencials

Definir un circuit d’atenció i consulta àgil entre els
diferents nivells assistencials (AP, CUAP, Hospital
de dia diabetis, Urgències)

03 Descompensació
i complicació

És important distingir i separar actuacions entre
complicacions i descompensacions
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Elements clau identificats a
cadascuna de les fases de la ruta
de diabetis tipus II

Fase 4. Abordatge, identificació i
tractament de les complicacions
y descompensacions (II)
04 El paper de les unitats de peu
diabètic és clau

05 Definir els processos i
protocols d’interconsulta a les
descompensacions

06 Atenció continuada

Les unitats de peu diabètic en l’àmbit hospitalari
són essencials.

Durant les descompensacions els terminis per
executar alguns processos son molt curts, i en
ocasions s’han de comunicar diferents nivells
assistencials. Es necessari definir quins son els
procediments a seguir durant aquests períodes,
ja que s’han de donar respostes concretes a
situacions complexes.

Important distingir entre horari d’atenció normal i
l’atenció fora de l’horari convencional.
La AP és crítica em aquest perfil de persones amb
Diabetis tipus II
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3.3. Metodologia Delphi de
validació de l’esquelet de la ruta
Metodologia utilitzada: Delphi
Metodologia Delphi Què és?

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).

Què aporta la
metodologia?

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

Etapes del
procés

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.
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.
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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 15 preguntes obertes
sobre diferents aspectes de les rutes assistencials
en general i sobre la ruta de la Diabetis tipus 2 en
particular
El qüestionari es va enviar a un total de 50 persones
i es va obtenir la resposta de 37 participants
representant un 74% del total

Conclusions generals
del Delphi
01 Existeix un alt consens amb
l’esquelet definit de la ruta

Els participants en el Delphi han manifestat un
consens superior al 85% amb la definició de la ruta
que s’ha portat a terme fins ara, i consideren que
les afirmacions són correctes

02 Existeix un baix consens en els
canvis i aportacions realitzades pels
participants

S’han recollit un bon nombre d’aportacions
individuals, però no es detecta un gran consens
entre aquestes aportacions
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01

A continuació es presenten les fases de
la ruta identificades. Creus que les fases
de la ruta definida son les correctes?
N’afegiries alguna més? Si us plau,
argumenta la teva resposta

01. Prevenció

02. Diagnòstic

03. Tractament
de la malaltia

04. Identificació i
tractament de les
complicacions y
descompensacions

S’arriba a consens:
Canviar tractament de les descompensacions per “Identificació i
tractament de les complicacions y descompensacions”
Cal donar una visió mes proactiva de la diabetis, vinculant
programes de recerca al peu del pacient amb la ruta assistencial.
Entre prevenció i diagnòstic potser cal indicar aquells pacients en
situacions de major risc (prediabètics) i actuar específicament

No tenen el mínim nivell de consens
Afegir
“Prevenció de les complicacions”
“Fase de seguiment”
“Rehabilitació (psicosocial)”
“Comunicació amb el pacient”
“Atenció a l’ àrea”
“Avaluació dels resultats”
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Actors
Creus que els actors identificats de la
ruta son els correctes? N’afegiries o en
trauries algun? Quins creus que haurien
de formar el grup nuclear de la ruta?

Grup nuclear
Metge especialista
endocrinòleg
Metge
de família
Nutricionista/
Dietista

Grup ampliat

Infermer/a
d’atenció primària

Professionals de les especialitats implicades:
oftalmòlegs, nefròlegs, cardiòlegs, urgències,
farmacèutics

Pacient

Assistents i educadors socials
Família i entorn del pacient
Unitat peu diabètic

Infermera educadora
especialista en diabetis

Psicòlegs
Odontòlegs / Podòlegs
Professionals de la salut pública al territori

S’arriba a consens:

CatSalut — Rol de lideratge
de la ruta a nivell macro

Afegir nutricionistes / dietistes al grup nuclear
Afegir infermera educadora especialista en
diabetis al grup nuclear
Afegir unitat de peu diabètic al grup ampliat

Ampliat

No tenen el mínim nivell de consens:

Afegir gestora de casos de primària

Nuclear

Afegir cirurgians vasculars

Afegir psicòleg, oftalmo i nefròleg

Afegir Especialistes en esport

Afegir la família del pacient

A professionals de les especialitats afegir lipidòleg

Afegir Associació de pacients

Afegir Oficines de farmàcia
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Fase 01: Prevenció
En aquesta fase de la de la ruta, s’han identificat els següents
elements i subapartats. Creu que se n’hauria d’afegir, suprimir o
modificar algun apartat o subapartat? Per què?
Identificació dels problemes. Identificar els motius de la
malaltia? Elaboració d’informació útil pel persona / pacient.
Promoció i comunicació de la informació i anàlisis de resultats
de les accions
Impulsar la promoció de programes de prevenció a través de la
tecnologia
Definir una estratègia de promoció de la salut adaptada al
ciutadà actual

S’arriba a consens:
Afegir Impuls a l’aprenentatge precoç d’hàbits alimentaris
correctes i exercici » (bressols de l’obesitat)
Afegir Incloure salut comunitària a la promoció de la salut”
Important explicitar com es portarà a terme l’atenció a fora
d’hores

No tenen el mínim nivell de consens
Afegir “Materials per ajudar als pacients a fer la prevenció”
Afegir en la identificació dels problemes: avaluar el coneixement
que el pacient té de la malaltia
Afegir « Anàlisi de la situació socio econòmica i cultural »
Afegir “Estratègia de promoció de la salut comunitaria”
Intentar arribar a entitats i institucions locals per crear sinèrgies
i alinear estratègies (gimnasos, escoles, casals, farmàcies,
associacions,...)
Necessitat de recursos necessaris i formació adequada dels
professionals en maneig de l’obesitat i la prescripció dels elements
clau (alimentació, exercici, canvi de conducta ..)
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Fase 02: Diagnòstic
En aquesta fase de la de la ruta, s’han identificat els següents
elements i subapartats. Creu que se n’hauria d’afegir, suprimir o
modificar algun apartat o subapartat? Per què?
Implementació d’un procés d’alarmes per tal d’identificar amb
risc de desenvolupar la malaltia: La tecnologia ha d’ajudar als
professionals de la salut a identificar a aquells persones / pacients
que tenen major risc de poder desenvolupar la malaltia. A través
d’un sistema d’alertes, el professional de la salut hauria de ser
informat que la persona /pacient compleix amb cert factors de
risc i que per tant hauria de rebre la informació de prevenció i ser
identificat al sistema com a “pacient de risc”

S’arriba a consens:
Es comenta que ja existeixen alertes suficients
Incloure salut comunitària a la promoció de la salut
Important explicitar com es portarà a terme l’atenció a fora
d’hores

No tenen el mínim nivell de consens
Alarmes per analítiques alterades i per ingresos per cetogènics
Alarmes dirigides als pacients per actuar o avisar abans que
aparegui el problema.
Apoderar més al pacient amb eines digitals
Especial atenció a la presencia de la obesitat i hipertrigliceridemia.
Paper dels/les nutricionistes/dietistes
Screening mitjançant una senzilla analítica de glicèmia basal a
partir de certa edat
Abordatge proactiu i intens per part dels professionals des de la
pre-malaltia
Promoció d’hàbits saludables, sobretot dieta i exercici.
Lligar amb dignòstics previs (Diabetis gestacional, obesitat, ...)
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Fase 03: Tractament de la malaltia
En aquesta fase de la de la ruta, s’han identificat els següents
elements i subapartats. Creu que se n’hauria d’afegir, suprimir o
modificar algun apartat o subapartat? Per què?
Comunicació entre professionals especialment entre els moments de
transició entre diferents àmbits assistencials
Posar el persona / pacient al centre de tot el procés assistencial
Empoderar la persona /pacient durant tot el tractament de la malaltia:
Impuls dels programes estructurats de tractament del pacient: Impuls dels
programes estructurats de gestió i abordatge tractament del persona
/ pacient, com per exemple el programa debut (pacients diagnosticats
reveniments) , programa insulinització (seguiment del pacient grupal/
individual) , programa optimització ( pacient complexos), amb l’objectiu
d’estandarditzar processos i oferir un acompanyament al pacient en funció
del seu perfil
Definir un programa d’atenció especialitzat per les persones / pacients
adolescents i infants
Arribar a un consens clar de quina és la ruta a seguir per tractar al persona
/ pacient

S’arriba a consens:
Individualització del tractament en edat avançada
o persones fràgils
La implementació de canvis terapèutics de l’estil
de vida es imprescindible
El paper de nutricionistes/dietistes es clau.
Implicar a família i cuidadors.
No tenen el mínim nivell de consens:

Caldria definir la especificat de les necessitats de
cada tipus de diabetis
Definir el paper de la infermera experta en diabetis
(consultoria, intervenció directa ..) en els diferents
programes d’atenció (debut, inici insulinització ..).
Definir el paper del pacient expert
Tots els programes han de ser multidisciplinars.
Establir programes de transició, sobretot pel que fa a
pacients adolescents que fan la transició de pediatria
a adults.

Maneig holístic de la malaltia (nutricionistes,
programes d’exercici o nutrició a traves d’apps, etc)
Recolzament amb la tecnologia i Apps en fases de
prediabetis per evitar la progressió a diabetis
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Fase 04: Tractament
de les descompensacions
En aquesta fase de la de la ruta, s’han identificat els següents
elements i subapartats
Potenciar les inter consultes ente la persona /pacient-professional
per part dels professionals d’infermeria a més a més d’impulsar el rol
d’aquest col·lectiu a tota la ruta
Definir els processos i protocols d’inter-consulta entre
professionals a les descompensacions que es produeixin

S’arriba a consens:

S’ha de continuar potenciant la “e-consulta“

Important separar descompensació i complicació

Important l’accessibilitat i rapidesa de la interconsulta

Nutricionistes/dietistes entrenades per
implementar canvis d’estil de vida (a part
d’alimentació, activitat física, tabac, etc).

Definir clarament, harmonitzant i unificant els
protocols de descompensacions entre tots els
professionals

Definir un circuit d’atenció i consulta àgil entre els
diferents nivells assistencials (AP, CUAP, Hospital
de dia diabetis, Urgències).

Afegir procediments per a pacients en cronicitat i en
final de vida.

Important distingir entre horari d’atenció i atenció
fora d’hores

No tenen el mínim nivell de consens
Comunicació telefònica en descompensacions que
requereixen atenció immediata

Promocionar les unitats específiques de detecció
precoç de les complicacions de la diabetis
Fonamental la estandarització i resposta ràpida
d’infermeria
Incloure complicacions cròniques
Potenciar el rol d’auxiliars especialitzats que sovint
poden jugar un paper facilitador

Definir les situacions en que pot ser d’interès
remetre a hospital de dia pel tractament de les
descompensacions
Reforçar el reciclatge i formació continuada dels
professionals sanitaris implicats
Grups de malalts per abordar dubtes, inquietuds,
repassar dietes i aliments, ensenyar a llegir etiquetes
aliments.
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Objectius de la ruta
Creus que els objectius identificats son els correctes? Creus que
se n’hauria d’afegir, suprimir o modificar algun? Per què?
Identificar un flux de derivacions per fer inter-consultes que millorin
qualitat de l’atenció per tal de definir els processos a seguir durant
l’atenció a la persona / pacient.
Garantir una atenció amb equitat a tots les persones / pacients de
la ruta a tot el territori
Facilitar que els malalts diabètics tinguin el màxim coneixement
possible sobre la seva malaltia
Evitar la duplicitat en proves i seguiment de l’evolució de la malaltia
Oferir informació senzilla, simple, de valor i aplicable al dia a dia dels
professionals de la salut respecte a la ruta assistencial de diabetis
Oferir una visió molt clara d’atenció continuada definint la
participació del malalt i el seu entorn durant la malaltia
Establir estratègies preventives de la malaltia i en les diferents
etapes de la malaltia i procés de la vida

No tenen el mínim nivell de consens
Afegir
Pacients
Facilitar que tinguin el màxim coneixement possible
sobre la seva malaltia
Alfabetització pel que fa a les eines digitals de salut
Fomentar l’autonomia del pacient per tal de
prendre decisions compartides sobre el maneig i
tractament de la seva malaltia

Quadre de comandament amb resultats en salut
fàcilment explotable pels professionals
Millorar l’accessibilitat als professionals per resoldre
dubtes, especialment en les primeres fases de la
malaltia.
Adaptació de les organitzacions actuals a les
necessitats del pacient
Oferir una atenció individualitzada
Utilitzar al màxim la consulta virtual i telemedicina
i les tecnologies per evitar desplaçaments
innecessaris
Incloure complicacions cròniques
Potenciar el rol d’auxiliars especialitzats que sovint
poden jugar un paper facilitador
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Factors clau d’éxit de la ruta
Creus que els factors clau de l’èxit identificats son els correctes?
Creus que se n’hauria d’afegir, suprimir o modificar algun? Per què?
Definir un lideratge clínic clar de la ruta
Definir un lideratge gestor de la ruta
Definir una ruta senzilla i de fàcil aplicació
Alinear a tots els actors de tots els nivells assistencials de la ruta
Definició de un marc d’avaluació i seguiment de la ruta
Definir i executar una estratègia de comunicació i gestió del canvi
de la ruta
Assegurar una continuïtat assistencial
Incorporar a les persones usuàries del procés de disseny de la ruta
per tal d’identificar les seves necessitats
Adaptar la ruta a les necessitats de cada territori
Integrar i/o harmonitzar la ruta amb les rutes assistencials d’altres
patologies especialment en persones amb multi morbiditat i/o
complexitat

S’arriba a consens:
El lideratge ha de ser compartit

No tenen el mínim nivell de consens:
Realitzar un feedback efectiu dels objectius i
resultats de l’aplicació de la ruta a tots els implicats
en la mateixa

Avaluació amb dades de qualitat assistencial, no
només de processos.
Prioritzar la comunicació entre els professionals amb
la menor mobilització possible del pacient
Fer una bona difusió de la ruta a tots els
professionals implicats
Establir un sistema d’avaluació senzill amb indicadors
clars

Adaptar la ruta també als recursos de cada territori
Posar en valor la feina feta de tots els agents
implicats a la ruta.
Reconeixement de la dedicació a la ruta de manera
que s’eviti que l’activitat dedicada a la ruta s’afegeixi a
les activitats habituals.
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Els sistemes de monitorització de glucosa en líquid intersticial han facilitat que
els professionals sanitaris durant la pandèmia, hagin pogut fer seguiment en
remot als pacients amb DM1. A Catalunya el finançament d’aquestes tecnologies
es porta produint des de gener de l’any 2018, amb la publicació del “protocol
d’accés ALS sistemes de monitoratge a líquid intersticial” de CatSalut, per a
pacients amb DM1. Per a pacients DM2 insulinizats, expliqui quina seria la seva
valoració respecte a:
Quins beneficis considera que té el monitoratge de la glucosa en líquid intersticial en
els pacients DM2 insulinitzats?, pel que fa a la telemedicina, controls o qualitat i vida
dels pacients o altres aspectes ressenyables.
En quins col·lectius de pacients amb DM2 més en concret caldria prioritzar el
finançament del monitoratge de glucosa en líquida intersticial?
Quin impacte pot tenir en els processos assistencials actuals i per al sistema sanitari
en general, la incorporació de la telemonitorització dels pacients DM2 amb els
sistemes de monitorització en líquid intersticial actuals

S’arriba a consens
Col·lectius

Visita no presencial si descàrrega de dades
Consciència de la variabilitat glucèmica

Pacients DM2 amb més de dos dosis d’insulina

Menys freqüència d’assistència

Pacients DM2 insulinitzats amb gran variabilitat
de la glucemia i/o aquells malalts d’alt risc de
hipoglicemia

Evitar episodis d’híper/hipo glucèmia

Pacients DM2 amb insulinització complexa (bolo
basal)

Beneficis

Impacte.
Facilitar el control d’ un gran nombre de pacients
Disminució de les complicacions i de l’impacte amb el
sistema sanitari

Millorar el control y ajustar el tractament

Pressupostari (sensors/tires)

Sostenibilitat del sistema

Sistema de posada en marxa i dispensació des de
primària

Apoderament del pacient en la presa de decisions
terapèutiques
Millora de la qualitat de visa
Coneixement més acurat de la situació metabòlica per
part del pacient i els professionals sanitaris

No tenen el mínim nivell de consens:
Col·lectius
Pacients amb pauta mixta
Pacients joves amb responsabilitat i autonomia
Pacients amb elevat CV i multimorbilitats
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Activitats i accions a realitzar per desplegar la ruta a tot el
territori amb èxit. Creus que els les activitats identificats
son les correctes? Creus que se n’hauria d’afegir, suprimir o
modificar algun? Per què?
Difusió informació i formació de tots els implicats
Definició del model de lideratge de la ruta amb el rol de “referent”
i/o “consultor
Identificar elements que puguin mesurar les accions del canvi
realitzades per tal d’obtenir un compromís d’avaluació
Acordar els processos a realitzar dintre de la cartera de serveis
general de la salut
Definir l’autoritat de gestió i l’autoritat clínica

No tenen el mínim nivell de consens:
Realitzar un feedback efectiu dels objectius i
Realitzar formació als professionals implicats
La organització de l’atenció a les persones amb
diabetis hauria d’estar coordinada per un mateix
territori per tots els proveïdors implicats
Programar des de l’inici una avaluació i posterior
revisió de la ruta als 6 mesos d’implementar-la
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Indicadors de la ruta i de seguiment. Creus que les reflexions sobre la
definició dels indicadors de la ruta son correctes? Creus que se n’hauria
d’afegir, suprimir o modificar algun? Per què?
És necessari incloure indicadors intermedis per tal de visualitzar l’estat
actual de la ruta:
Estratificar i segmentar la població diabètica i assignar-li una bateria
d’indicadors concrets:
Definició d’un quadre de comandament de seguiment que es pugui consultar
de forma senzilla:

S’arriba a consens:
Simplificar i reduir nombre d’indicadors per
seguiment i no carregar als professionals
Satisfacció dels professionals.

No tenen el mínim nivell de consens:
Indicadors sobre el compliment alimentari i estil de
vida saludable.
Avaluar diferents mètodes impartir educació
sanitària: individual, grupal impartit per professionals
sanitaris i grups Pacient expert
Indicadors % de control dels factors de risc (pressió
arterial, HbA1c, LDL colesterol), o de cribatge de
complicacions: peu diabètic, fons d’ull, albuminúria,
funció renal
Indicador de pacients de nou diagnòstic que en els
primers 3 mesos han rebut Educació terapèutica.
Descompensacions cròniques
Indicadors específics de les complicacions de la DM2
Prevalença/incidència de diabetis en la població
Prevalença/incidència de factors de risc associats
(especialment obesitat i obesitat infantil)
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Creu que s’haurien d’afegir indicadors relacionats amb, resultats
en salut i benestar, eficiència, accessibilitat a determinats serveis o
experiència atenció? Si us plau, expliqui quins

S’arriba a consens:
Cost que genera incloure al pacient a la ruta és
adequat (implicarà més visites mèdiques, més
proves, provablement altres tractaments...)
D’ experiència del pacient, de qualitat de vida...
Satisfacció del pacient.

13

No tenen el mínim nivell de consens:
Resultats en salut i eficiència
Despesa farmacèutica (quantitat, tipus de fàrmacs,
distribució territorial etc)
Indicadors relacionats amb el risc cardiovascular
(percentatge de pacients que assoleixen els objectius
lipídics... recomanats internacionalment)

A continuació s’exposen les solucions tecnològiques i els processos
actuals que demanden d’una millor cobertura tecnològica per tal
d’aportar major valor a la ruta. Creus que els processos i tecnologies
identificades ruta son les correctes? Creus que se n’hauria d’afegir,
suprimir o modificar algun? Per què?

S’arriba a consens:
Tecnologies de diagnòstic i seguiment de les
complicacions.
Cal que el sistemes estiguin integrats per facilitar
la seva consulta i incorporació.
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Pel que fa a les tecnologies que aportin valor a la persona / pacient,
s’han identificat les següents. Creus que les tecnologies i processos
a digitalitzarà per aportar major valor la persona / pacient son les
correctes? Creus que se n’hauria d’afegir, suprimir o modificar algun?
Per què?
Impulsar les eines de monitorització continuada que facilitin la informació
individualitzada amb punts d’accés comú.
Segmentar la tipologia de persona / pacient a l’hora d’oferir una solució
digital concreta ja que les necessitats son diferents.
Integració de totes les dades de la persona / pacient en una única
plataforma d’accés per als professionals.
Impulsar els hàbits saludables a través de la tecnologia.
La Meva Salut ha de ser el punt de referència per accés a la informació
per part del persona / pacient.

No tenen el mínim nivell de consens:
Consells, recomanacions, plans d’alimentació,
objectius de perdua de pes etc, a “la meva salut”.
Documentació útil per al control i cura de la malaltia a
“la meva salut”
Impulsar el coneixement i formació en tecnologia
digital dels aparells de monitorització i la seva lectura
en la xarxa sanitària de professionals implicats
Integració de dades de dispositius externs que utilitza
el pacient en la seva Historia Clínica
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En el cas d’estar a d’acord amb la segmentació de persones /pacients
per tal d’oferir una solució tecnològica específica de seguiment i
empoderament durant la malaltia. Quina creus que hauria de ser
aquesta segmentació?

S’arriba a consens
Pacients joves i d’edat avançada

No tenen el mínim nivell de consens:
Afegir

Nivells de coneixements

Persones dependents o independents

Grau de co-morbiditats(complicacions
cardiovasculars, diabètic amb malaltia renal
crònica, etc)

Nivell de control metabòlic .

Accés i Habilitats tecnològiques

Temps d’evolució

Nivell de risc

Presencia o no de complicacions

Edat de inici

Grau de compliment
Context socioeconòmic i cultural
Pacients amb teràpia sense fàrmacs o fàrmacs
que no provoquen hipoglucèmies vs Pacients amb
hipoglucemiants
Pacients insulinitzats amb bolo-basal o basal-plus i la
resta
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04. Definició del
marc d’avaluació
i del pla d’acció
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04 Definició del marc
d’avaluació i del pla d’acció
Metodologia
de treball de la fase 3
L’última fase del projecte consta de dues 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. Les principals
activitats d’aquesta etapa són:
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Focus group de definició del pla d’acció i de les
necessitats tecnològiques de la ruta de diabetis
tipus II 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 diabetis tipus II 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
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4.1. Focus group de definició del pla d’acció
i de les necessitats tecnològiques
A continuació es presenten les fases per tal de desplegar
amb èxit la ruta assistencial a tot el territori

01

Comunicació
inicial

Es farà una comunicació de la ruta
des del Departament a tots els
territori
Difusió i formació a tots els actors
implicats de la ruta per potenciar la
seva implicació. Tots els actors han de
conèixer principals elements de la ruta
així com les tasques a realitzar. Una
possible acció concreta seria realitzar
grups focals a nivell territorial amb
els equips implicats per tal de millorar
el disseny de la ruta i les accions
associades

02

Identificació
lideratge

S’ha d’identificar qui és el Líder del
desplegament de la ruta
A més d’aquesta figura, es proposa
treballar a tres nivells en la direcció:
01. Comitè Directiu: CATSALUT +
Visio gerencial
02. Comitè operatiu (CATSALUT +
Serveis socials
+ Equip clínic+ Gerència,
7/ 8 persones)
03. Comitè de pràctica
Unes 30-40 persones, practitioners
en els diferents àmbits
A cada territori l’estructura pot ser
diferent
Han de ser persones amb lideratge
sistèmic
Interessant involucrar a les
associacions de persones ateses

03

Autodiagnòstic

El territori, amb el suport de
CATSALUT, realitzarà un
autodiagnòstic de la situació de la
ruta al territori
El autodiagnòstic és un qüestionari
(check-list) que hauria de ser respost
pel Comitè Operatiu donat que
incorpora diferents perspectives.
El líder de la ruta ha de definir quins
són els que poden proporcionar les
diferents informacions
Important identificar possibles
experiències anteriors de la ruta al
territori

04

Anàlisi
GAP

Amb el resultat de l’Autodiagnòstic,
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
El Departament proporciona un
repositori central d’informació
d’utilitat per els líders de ruta
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05

Pla desplegament

Cada territori defineix el seu Pla
de desplegament, amb el suport de
CATSALUT territorial.
Els diferents òrgans han de
consensuar el cronograma de
desplegament de la ruta
En el desplegament és important
que els responsables operatius
tinguin competències en la gestió per
projectes
El Pla de desplegament haurà
d’incloure un Pla de comunicació de la
ruta al territori a tots els nivells

06

Quadre de
comandament

07

Compartició
d’experiències

Cada territori podrà fixar la seva
periodicitat i indicadors de seguiment.

És essencial la compartició de les
millors pràctiques entre territoris.

Tanmateix, es proposen una sèrie
d’indicadors mínims que haurien
d’incloure’s per tal de que es pugui fer
benchmark entre territoris

En aquest sentit, es crearà un òrgan
per afavorir la interacció periòdica

Important el desplegament de
Sistemes d’Informació sòlids per
el seguiment de l’estat del pla de
desplegament i de la ruta. Sistemes
d’informació sòlids que permetin la
comunicació i transmissió de dades
especialment entre l’atenció primària,
serveis socials i tots els professionals

A més, es proporcionaran recursos
per la formació continuada dels
professionals i actors implicats a la
ruta, amb la persona al centre. Es
crearan uns itineraris formatius pels
professionals a tots els nivells

Aquest pla de comunicació haurà
d’incloure accions diferenciades
als 3 col·lectius: institucional /
professionals / ciutadans
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Elements que han de compondre
la documentació de la ruta que
rebi el professional de salut
A continuació es presenten els elements identificats
que haurien de compondre la documentació que rebi el
professional de la ruta assistencial de la diabetis tipus II

Elements de la documentació
de la ruta
01 Accions a realitzar, responsable i
indicadors en una plataforma dinàmica

El document ha de contenir les accions a realitzar
per cadascun dels professionals que participin a la
ruta, els responsables de cadascuna de les accions i
els indicadors corresponents a aquestes accions
A més un algoritme hauria de realitzar
recomanacions a través de la intel·ligència activa, en
funció de l’evolució del malalt per tal de facilitar la
feina del professional de la salut

02 Ha de ser un document senzill i
breu per tal de ser consultat

03 Definir els mecanismes de
comunicació durant l’atenció al pacient

En experiències anteriors s’han elaborat documents
molt llargs i complexos, el que ha provocat que
no hagin estat consultats per una gran part dels
professionals de la salut. És necessari que tota la
documentació enviada als professionals de la salut
sigui senzilla i breu
La documentació ha d’explicar els canals i
mecanismes entre els diferents professionals de
la salut que formen part de la ruta amb el pacient
i també amb altres entitats comunitàries com son
per exemple les associacions de pacients de la
malaltia
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Paper de la tecnologia en
el desplegament de la ruta
assistencial
A continuació es presenten les tecnologies identificades
de la ruta de diabetis.

01

02

Necessitat d’integració de les dades dels
pacients (glucòmetre, hidrats, dieta...)
Actualment existeix una problemàtica amb
la integració dades de pacients, ja que hi
ha un alt volum de dades (pes, dades del
glucòmetre...) a integrar i analitzar. A més,
al existir diferents tecnologies com a fonts
de les dades no es poden integrar d’una
manera senzilla i eficient. L’estació clínica
de treball hauria de poder visualitzar les
dades dels glucòmetres, el qual potenciaria
la teleconsulta ja que es reduiria la visita
presencial

Necessitat d’accés a totes les dades del
pacient per tenir una visió 360, per part
de l’atenció primària i hospitalària:
L’accés a la informació dels pacients
professionals dels diferents nivells
assistencials és complexa ja que s’ha
d’accedir a diferents sistemes informàtics
(ECAP, història clínica compartida) per tal
de veure algunes proves mèdiques el qual
no és àgil i pot crear certes ineficiències
durant la visita. A més l’experiència
d’usuari és deficient.
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04

Integració de la informació de les visites
no presencials a la història clínica:
Els processos de la visita no presencial
es realitzen a través del telèfon o mail,
provocant en molts casos pèrdua
d’informació del pacient

És necessari definir un model de
gestió, anàlisis i visualització de les
dades del pacient que aporti valor als
professionals: A més a més d’integrar les
dades del pacient, és necessari definir un
model amb cobertura tecnològica, que
permeti gestiona, analitzar i visualitzar les
dades d’una manera fàcil i intuïtiva
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05
06
07
08

Començar la digitalització dels
processos per l’atenció primària per
després donar cobertura a l’atenció
hospitalària: L’atenció primària és el
responsable del pacient amb diabetis tipus
2, per tant la digitalització s’han d’ajustar
a les necessitats de primària. En aquests
processos l’atenció hospitalària actua com
a actor puntual d’aquest tipus de pacient

Integració amb altres sistemes de la
e-consulta: La pandèmia de la Covid-19 ha
suposat un augment de l’ús de la e-consulta
per part dels pacients. Actualment tota la
informació gestionada a la e-consulta s’ha
de copiar a un altre sistema de forma manual
i poc eficient el que pot provar pèrdua
d’informació rellevant

Fer servir la tecnologia per fer coresponsable i partícip al pacient de la
seva malaltia: El pacient hauria de poder
visualitzar algunes de les seves dades
(exemple: a través la meva salut a través
d’una integració amb HC3) i d’aquesta
manera podria tenir més informació i ser
més partícip amb el seu tractament

09

10
11

Impulsar la col·laboració en l’elaboració
del pla del pacient a través de la
tecnologia: La tecnologia ha de facilitar
la col·laboració entre els diferents
professionals de la ruta, no només a nivell
de comunicació, sinó també a nivell de
compartir informació clínica de manera
eficient la qual es pugui treballar de forma
colaborativa. Un exemple de proposta
seria tenir un espai de col·laboració per
cada pacient, en el qual es poguessin
comunicar els professionals i intercanviar
informació entre ells

Simplificar els processos entre l’atenció
primària i l’atenció hospitalària
mitjançant la tecnologia: Actualment
els processos de comunicació i gestió
de la informació entre els dos nivells
assistencials presenten millores ja que s’ha
d’accedir a diferents sistemes i trobar i
gestionar la informació que es necessita
pot resultat altament complex

Tecnologia de diagnòstic i seguiment de
les complicacions: Fonamental disposar
de tecnologies que ajudin a tots els
actors en el diagnòstic i seguiment de les
complicacions que es produeixin

Necessitat de programes de gestió
del canvi per tal d’impulsar les noves
maneres de treballar entre els
professionals de la salut: És necessari
formar i impulsar el canvi entre els
professionals de la salut posant en valor
aquells elements positius que aporta
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Solucions digitals i informacions
de valor pel diabètic:
Recomanacions
A continuació es presenten les solucions digitals
identificades que poden aportar més valor al pacient
a més a més d’empoderar-lo

Solucions identificades
01 Impulsar les eines de
monitorització continuada que
facilitin la informació individualitzada
amb punts d’accés comú

Impulsar les eines de monitorització continuada,
ja que a mig termini aquestes solucions donaran
recomanacions al malalt a través d’intel·ligència
artificial basat amb l’anàlisi de les dades (Exemple:
posar un micro bolus).
L’algoritme ajudarà al pacient, cuidador i professional
per tal que el tractament sigui més eficient, per a
la diabetis de tipus I i tipus II, donant informació
acurada i en temps real

02 És necessari segmentar la
tipologia de pacient a l’hora d’oferir
una solució digital concreta ja que
les necessitats son diferents

03 Integració de totes les dades
del pacient en una única plataforma
d’accés per als professionals
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Tot i els grans avenços en l’àmbit de les solucions
i aplicacions tecnològiques per als pacients, hi
ha encara col·lectius que pel seu perfil (edat,
socioeconòmic...) al quals els resulta complicat
utilitzar aquestes solucions tecnològiques. Per tant
és necessari segmentar els pacients per la seva
maduresa digital, i en funció d’aquesta segmentació
oferir una solució digital adequada
Actualment les dades del seguiment de la malaltia
del pacient estan desagregades, ja que existeixen
diferents proveïdors. És necessari integrar-les amb
una única plataforma per tal que els professionals de
la salut hi puguin accedir
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Solucions digitals i informacions
de valor pel diabètic:
Recomanacions
A continuació es presenten les solucions digitals
identificades que poden aportar més valor al pacient
a més a més d’empoderar-lo

Solucions identificades
04 Impulsar els hàbits saludables a
través de la tecnologia

05 La Meva Salut ha de ser el
punt de referència per accés a la
informació per part del pacient
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La tecnologia ha de ser una palanca per impulsar els
hàbits saludables entre la societat i els pacients. A
través d’una app de fàcil ús i accions de gamificació
s’ha de potenciar que les persones adquireixin hàbits
que evitin el desenvolupament de la malaltia. Un altre
exemple innovador podria ser continguts com el
podcast, explicant com els pacients podrien generar
els hàbits d’alimentació i salut

Tota la informació del pacient ha de quedar integrada
i amb fàcil accés per tal que el pacient tingui una
visió 360. A més a més, aquesta informació estaria
personalitzada pel procés per a cada pacient
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4.2. Focus group del
marc d’avaluació
Autodiagnòstic de la
ruta al territori
Com hem comentat, 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’introduir 3 valors:
Situació actual (1: en absolut, 2 parcialment, 3
completament)
Dificultat per a aconseguir-ho (1: Baixa, 2: Mitja; 3: Alta)
Prioritat que el territori li dona a aquest indicador (1: Baixa,
2: Mitja; 3: Alta)
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.
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Els següents són els 24 indicadors amb els seus
indicadors traçadors.

Indicador de
maduresa

Indicador
Traçador

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

S’estan realitzant accions per promoure la identificació territorial de les persones amb Diabetis tipus II per aproximar-nos a la
prevalença estimada i esperada

Prevalença Diabetis Tipus II disponible i actualitzable
mensualment

Existeix registre condició de Diabetis II a Història Electrònica de
Salut (HCe)

Disponibilitat del registre Diabetis II visibles en totes
les entitats proveïdores del territori

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)

Disponibilitat del registre Diabetis II visibles en totes
les entitats proveïdores del territori

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’atenció-publicació PIIC)

Proporció persones amb condició Diabetis tipus II amb
pla d’atenció elaborat i actualitzat en els últims 12
mesos > 85-90%

Existeix una planificació estructurada en el seguiment de persones
amb Diabetis tipus II

Nombre mínim de visites / any per cada persona amb
Diabetis tipus II

S’ha establert un circuit d’atenció ràpid (“fast track”) per
l’atenció a persones amb Diabetis tipus II 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

Totes les persones amb Diabetis Tipus II disposen d’aquesta informació de manera clara i sabrien cóm actuar en situació de crisi

Descripció específica model de resposta en document
de RA

Existeixen programes de formació i informació a les persones amb
Diabetis Tipus II ateses

Penetració dels programes d’informació

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
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Indicador de
maduresa

Indicador
Traçador

Es desenvolupen programes per la prevenció de la malaltia de
la Diabetis II, com el De-Plan, i es desenvolupen les accions
necessàries

Penetració dels programes d’informació

Existeix un Quadre de Comandament bàsic pel seguiment
indicadors relacionats amb procés d’atenció a persones amb
cronicitat diabetis tipus II 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

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 Diabetis tipus II

Memòria activitat on consti aquest punt

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

Memòria activitat on consti aquest punt

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

Es defineixen programes de promoció de la salut, relacionats amb
la Diabetes Tipus II, per tots els canals adients, optimitzat per les
realitats del ciutadà del segle XXI

Indicadors de promoció d’hàbits de vida saludables

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

% de pacients amb professional de referència,
comunicat

Es porten a terme programes d’impuls a l’aprenentatge precoç
per part de les persones d’hàbits alimentaris correctes i d’exercici
(bressols d’obesitat)

Penetració dels programes d’informació

Existeix un sistema d’alertes per informar al professional de la
salut de que la persona atesa compleix amb cert factors de risc
i que per tant hauria de rebre la informació de prevenció i ser
identificat al sistema com a “persona de risc”
Existeixen mecanismes suficients de coordinació entre els líders
clínics i gestors hospitalaris i at. Primària
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Indicador de
maduresa

Indicador
Traçador

S’impulsen programes de monitorització de la glucosa intersticial
i d’altres sistemes, de manera integrada als sistemes d’informació
i facilitant la autogestió de la pròpia persona en connexió amb el
seu professional de referencia.

Penetració dels programes

Existeixen processos clars de comunicació i col·laboració entre els
diferents nivells assistencials per tal d’evitar duplicitat de proves
mèdiques o ineficiències durant el procés assistencial

Memòria d’activitat

Existeixen programes per apoderar a la persona durant el procés
assistencial per tal de fer-lo conscient de la seva responsabilitat a
l’hora de tractar la malaltia.

Penetració dels programes d’informació

S’impulsen programes estructurats de tractament de la persona,
com per exemple el programa debut (persones diagnosticades
reveniments) , programa insulinització (seguiment de la persona
grupal/individual) , programa optimització, amb l’objectiu
d’estandarditzar processos i oferir un acompanyament a la
persona en funció del seu perfil

Penetració dels programes
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Indicadors de la ruta identificats
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.

Criteri
classificació
indicador

Grau de
prioritat /
factibilitat

Nº de pacients amb diabetis tipus 2 que consulten
a URG del CAP /HOSP,l per hiperglucèmia o
hipoglucèmia, / nº pacients amb diabetis tipus 2

Impacte / resultats

Alt / Alta

Taxa de ingressos hospitalaris per
descompensacions agudes per mil diabètics/any

Impacte / resultats

Alt / Alta

% Ingressos hospitalaris per hipoglucèmies greus
amb tractament amb insulina

Impacte / resultats

Alt / Alta

Adherència al tractament
de la persona / Compliment
de les indicacions mèdiques
donades a la persona

Rati entre medicació antidiabètica dispensada a la
farmàcia respecte a la prescrita pel metge

Accions / transit
pacient

Alt / Alta

Grau de satisfacció de la
persona amb el tractament

Enquesta específica a una
mostra de la població

Impacte / Resultats

Alt / Moderat

Àmbit
d’indicadors

Descompensacions

Definició
indicadors
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Àmbit
d’indicadors

Indicadors dels resultats
de la persona

Amputacions

Indicadors de promoció
d’hàbits de vida saludables

Indicadors de seguiment
de les interconsultes per
diabetis entre l’atenció
primària i hospitalària

Criteri
classificació
indicador

Grau de
prioritat /
factibilitat

% de diabetis amb HbA1c amb objectiu
individualitzat, en els últims 6 mesos per trams
d’edats

Impacte / resultats

Alt / Alta

nº AVC infart mort cardiovascular, coronari, o
cerebro vascular vasculo patia

Impacte / resultats

Alt / Moderat

% de control LDL primària <100 0 secundaria < 70

Impacte / resultats

Moderat / Alt

CMBD HOSP : nº amputacions majors i/o menors

Accions / transit
pacient

Alt / Moderat

Nº recomanacions consells d’hàbits saludables

Accions / transit
pacient

Moderat / Moderat

% de pacients amb DM amb deshabituació
tabàquica

Accions / transit
pacient

Alt / Moderat

Nº Inter consultes resoltes sense visita presencial

Accions / transit
pacient

Alt / Moderat

Nº derivacions a especialistes degudes a la diabetis
/ diabètics atesos

Accions / transit
pacient

Alt / Moderat

Definició
indicadors

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

87

Criteri
classificació
indicador

Grau de
prioritat /
factibilitat

Àmbit
d’indicadors

Definició
indicadors

Cribratge de la població
assignada als centres
d’atenció primària

nº pacients situació de risc ( Glucèmia basal
alterada, obesitat, síndrome metabòlic…) amb un
glucèmia feta anual

Impacte / resultats

Moderat / Moderat

Indicadors de seguiment
de les persones que
debuten amb la malaltia

nº de vistes implementació del programa d’atenció
i Educació terapèutica al debut de diabetis
programació visites inf i MF en el primer any

Accions / transit
pacient

Moderat / Moderat

Rati de pacients diabètics amb el diagnòstic de
obesitat sobre el total de pacients amb IMC>30

Impacte / resultats

Moderat / Alt

Rati de pacients diabètics amb el diagnòstic de
HTA sobre el total de pacients que tenen una PA >
140/90 o prenen medicació antihipertensiva

Impacte / resultats

Moderat / Alt

Rati de pacients diabètics amb el diagnòstic
de Dislipèmia sobre el total de pacients que
tenen Colesterol total >240 o prenen medicació
hipolipemiant

Impacte / resultats

Moderat / Alt

% pacients amb tractament únicament
dietètic amb HbA1c >8%

Accions / transit
pacient

Moderat / Moderat

Nº Infermeres Educadores; podòlegs, dietistes i
metges/per població assignada ajustada per nivell
socioeconòmic.

Accions / transit
pacient

Alt / Moderat

Programes educatius estructurats primària
hospital i Procés assistencial compartit entre
primària i hospital

Accions / transit
pacient

Alt / Moderat

Indicadors d’identificació de
pacients de risc

Indicadors de seguiment de
l’evolució de les persones en
funció del tractament

Indicadors d’estructura:
Disponibilitat de recursos
per oferir una atenció
homogènia a tot el territori
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