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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.
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01. Presentació
de la ruta
La ruta assistencial
de diabetis tipus II
Les rutes assistencials s’apliquen a les patologies i
condicions cròniques i de més prevalença, permeten
millorar el seu maneig, organitzar l’atenció dels
professionals partint d’un model d’atenció integrada
i proactiva, adequar la prestació de serveis amb un
model d’atenció compartida entre els diferents àmbits
assistencials, definir mecanismes per la individualització
del pla d’atenció i l’adequació en la utilització de recursos
En aquest document es presenta la Ruta Assistencial de
diabetis tipus II y es proporcionen instruments i eines per
al desplegament de la Ruta al territori.
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1.1. Introducció
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”
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.
El present document presenta la definició de la Ruta
Assistencial a nivell macro per Malats crònics de
diabetis tipus II.

A la gestió sanitària hi trobem tres nivells de gestió, la
gestió sanitària macro, meso i micro. En aquest document
ens centrem en la Ruta Assistencial a nivell macro, o
política sanitària, és a dir, la intervenció de la administració
sanitària (Comunitat Autònoma) per augmentar l’equitat i
corregir les disfuncions del mercat. La Ruta es centra en el
nivell macro, com hem comentat, 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, també s’inclou informació de valor de nivell micro
i meso que pot ser d’utilitat per als professionals que hagin
d’impulsar la ruta assistencial a aquests dos nivells.
Per realitzar aquesta ruta, s’ha portat a terme un procés
de recerca primària i secundària:
S’han identificat fonts d’informació secundàries
oficials dels diferents organismes de salut de les
Administracions Públiques Estatals i al Regne Unit
S’ha portat a terme una recerca amb fonts
d’informació primàries a través de qüestionaris, l’ús de
la metodologia Delphi i sessions de treball presencials i
en format digital amb professionals de la salut i socials
de tot el territori català durant 2020 i 2021.
En el següents pàgines es presenten els diferents elements
de la Ruta a nivell macro, resultat del procés de recerca.
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pel lideratge del desplegament de la ruta

1.2. Objectius de la
Ruta Assistencial
A continuació es presenten els principals objectius de la
ruta assistencial de diabetis tipus II a nivell macro.

a

e

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

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

b

f

Garantir una atenció amb
equitat a totes les persones a
tot el territori

Oferir una visió molt clara
d’atenció continuada definit la
participació de les persones i el seu
entorn durant la malaltia

c

g

Facilitar que les persones amb
diabetis tipus II tinguin el màxim
coneixement sobre la seva malaltia
necessari per l’auto-cura

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

d

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

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya
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1.3. Metodologia de definició
de la ruta assistencial

FASE 01

Per la definició de la ruta s’ha fet servir un procés
exhaustiu de recerca amb la participació de tots els actors
involucrats en els àmbits de gestió, clínic, tecnològic i
sociosanitari, primari i hospitalari.

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 saluta sobre
l’estat de la ruta de diabetis

FASE 02

01

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

01
FASE 03

Focus group
definició de la ruta

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 marc d’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 de 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

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

Equip Delphi

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya
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1.3.1. Fase 1: Diagnòstic de la situació actual de la
ruta assistencial de diabetis tipus II a diferents
administracions públiques de salut

A la primera fase del projecte s’han utilitzat tres activitats
de captura d’informació, les quals han combinat les fonts
primàries i 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. Les
principals activitats d’aquest fase son:

01
02
03

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

Qüestionari al grup de treball ampliat 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

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

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya
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1.3.2. Fase 2: Definició
de l’esquelet de la ruta

1.3.4. Grup de treball
del projecte

A la segona fase del projecte s’han dut a terme dos focus
group amb diferents professionals del grup de treball
del projecte i una metodologia Delphi al grup ampliat. En
aquesta etapa s’han validat tan les fases de la ruta, els seus
actors i els factors clau de l’èxit. Les principals activitats
d’aquest fase son:

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.

01
02

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

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.

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.

1.3.3. Fase 3: Definició
del marc d’avaluació
del pla d’acció

01
02

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

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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02. La Ruta de la
diabetis tipus II
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02. La Ruta de la
diabetis tipus II
Després de realitzar totes les activitats dels projecte
s’ha definit a nivell macro la ruta de diabetis tipus II a
Catalunya amb els següents elements:

Fases i sub-fases de la ruta assistencial de diabetis tipus II
Factors clau de l’èxit de la ruta assistencial de diabetis
tipus II
Actors involucrats a la ruta assistencial de diabetis tipus II

2.1. Fases de la ruta
de diabetis tipus II
El següent és l’esquelet de la ruta de diabetis
tipus II a nivell macro.

01 Promoció i prevenció

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.

03

Abordatge de la persona amb diabetis tipus II:
Programes estructurats pel tractament de la persona.

04

Abordatge de complicacions i descompensacions:
Identificació i tractament de les complicacions y
descompensacions; detecció i actuació en situacions de
descompensació, cobrint tots els moments de possibles
crisis tan dins com fora de l’horari convencional

02 Diagnòstic

03 Abordatge de la persona
amb diabetis tipus 2

04 Abordatge de complicacions
i descompensacions

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya
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2.2. Detall de fases
2.2.1. Fase 1: Promoció i prevenció
Elements clau de la fase
El següent és l’esquelet de la ruta de diabetis
tipus II a nivell macro.

01 Identificació dels problemes. El
perquè de la malaltia? Elaboració
d’informació útil per la persona atesa

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.
Elaboració de materials i informació per les persones
ateses en funció de cada problema identificat.

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

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

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 molts 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 del ciutadà
del segle XXI.
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05 Impuls a
l’aprenentatge preco

Impulsar accions per l’aprenentatge precoç per
part de les persones 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.

07 Accions més enllà
de l’àmbit sanitari

Com és sabut, els determinanta de la salut es troben
en el 80% dels casos fòra de l’àmbit sanitari, i tenen a
veure amb condicions de vida, nivell d’educació, nivell
socioeconòmic.
En consonància amb el Pla per a la Promoció de
la salut a través de l’alimentació i l’activitat física
saludables (PAAS) de la Secretaria de Salut
Pública del Departament, cal proposar accions
de capacitació i informació de les persones i els
professionals per poder fer eleccions informades, i
de l’altra , accions de millora de l’entorn per tal que
les opcions saludables siguin les més accessibles.

2.2.2. Fase 2: Diagnòstic
Elements clau de la fase
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 aquelles persones 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 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”.
S’ha de tenir cura en que un excessiu volum d’alertes
cap als professionals puguin ser contraproduents.

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya
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2.2.3. Fase 3: Abordatge de la persona amb D2
Elements clau de la fase
01 Comunicació entre professionals
especialment entre els moments
de transició entre diferents nivells
assistencials

02 Posar la persona al centre de tot
el procés assistencial

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.

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’obri 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

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

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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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.

04 Impuls dels programes
estructurats de tractament
de la persona

Les necessitats de les persones 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.

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

Durant el tractament de la malaltia es pot donar
el cas que s’apliquin diferents protocols mèdics
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.

06 Arribar a un consens clar de quin
és el protocol a seguir per tractar a
la persona

07 Indidualització
del tractament

És fonamental que els tractaments siguin
individualitzats, especialment per persones 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 és clau

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). Són
essencials en la fase d’abordatge, però també en
la prevenció de la malaltia

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya
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2.2.4. Fase 4: Abordatge de
complicacions i descompensacions
Elements clau de la fase
01 Potenciar les interconsultes per
part dels professionals d’infermeria a
més a més d’impulsar el rol d’aquest
col·lectiu a tota la ruta

El rol dels professionals d’infermeria 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 dels professionals d’infermeria al
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.

04 El paper de les unitats
de peu diabètic és clau

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

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

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.

06 Atenció continuada

Ruta Assistencial 2.0 de Diabetis tipus II a Catalunya

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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2.3. Actors de la ruta
de diabetis tipus II

Identifiquen dos col·lectius d’actors involucrats. Un grup
nuclear, d’actors intensament implicats, i un grup ampliat
amb una implicació menys intensa.

Grup nuclear
Metge especialista
endocrinòleg
Metge
de família

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

Nutricionista/
Dietista

Grup ampliat

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

Funcions
Cribratge periòdic, identificació,
seguiment, atenció en les
descompensacions, elaboració del
PIIC d’acord amb persona atesa /
cuidador i realització de les activitats
recollides al model d’atenció
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Funcions
Validar, fer propostes de millora
i adequació de la ruta i detecció
de necessitats assistencials no
abordades
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2.4. Factors clau
de l’èxit per la ruta de diabetis tipus II

A continuació es presenten
els principals factors clau d’èxit per la ruta.

01
02
03
04
05

Definir un lideratge clar i compartit
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
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

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
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08
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10

Oferir una continuïtat assistencial: La
ruta ha d’oferir una continuïtat assistencial
a la persona la qual ha d’anat més enllà
del diagnòstic i tractament, definint de
forma clara la participació de la persona
i el seu entorn durant la malaltia. L’AP te
un rol fonamental que inclou la prescripció
del monitoratge de la glucosa en liquid
intersticial
Incorporar a la persona al procés de
definició de la ruta per tal d’identificar
les seves necessitats: La ruta ha d’aportar
valor al professional sanitari i per tant ha de
ser fàcil comprensió i útil al mateix temps
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
impulsar la pro activitat en l’abordatge de la
diabetis a tota la ruta assistencial
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03. Procés de
desplegament de
la ruta de diabetis
tipus II al territori
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03. Procés de desplegament de la ruta
de diabetis tipus II al territori

A continuació presentem un procés de 7 etapes pel
desplegament de la ruta a un territori
La ruta presenta un esquema general per a tots els
territoris, però aquests poden tenir plantejaments
parcialment diferents
Cada territori haurà de definir el seu Pla de desplegament
en funció de les seves especificitats i concretament del
resultat de l’autodiagnòstic

Comunicació
inicial

Es farà una
comunicació de
la ruta des del
Departament a
tots els territoris

Identificació
lideratge

S’ha de definir
els lideratges i
constituir òrgans
a 3 nivells

Compartició
experiències

Es crearà un àmbit
de compartició
d’experiències
entre territori

Autodiagnòstic

El territori,
amb el suport
de CATSALUT territorial
realitzarà un autodiagnòstic de
la situació de la
ruta al territori

Quadre
comandament

Es definirà un quadre d’indicadors de
seguiment, basats
en els indicadors
proposats a la ruta

Anàlisi
de GAP

El Departament
i CATSALUT
donaràn una
serie de recursos
d’informació als
líder territorials
de la ruta

Pla
desplegament

Cada territori
definirà el
seu Pla de
desplegament

Definició i composició d’un òrgan de
seguiment
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3.1. Fases del procés
de desplegament
A continuació es presenten elements clau del desplegament
a cadascuna de les fases.

01

Comunicació
inicial

Es farà una comunicació de la
ruta des del Departament a tots
els territori

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

l 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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A continuació es presenten elements clau del desplegament
a cadascuna de les fases.

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

Seguiment

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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3.2. 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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3.3. Paper de la tecnologia en el
desplegament de la ruta assistencial
A continuació es presenten la situació i les necessitats
tecnològiques en els processos de la ruta.

01

02

Necessitat d’integració de les
dades de les persones (glucòmetre,
monitorització, 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. Important la integració de
les dades resultat del monitoratge de la
glucosa en liquid intersticial

Necessitat d’accés a totes les dades de
la persona per tenir una visió 360, per
part de l’atenció primària i hospitalària:
L’accés a la informació de les persones
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. També és rellevant
l’accés a les dades provinents del
monitoratge de la glucosa.
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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 de la persona

És necessari definir un model de gestió,
anàlisis i visualització de les dades
de la persona que aporti valor als
professionals: A més a més d’integrar les
dades de la persona, és necessari definir
un model amb cobertura tecnològica, que
permeti gestiona, analitzar i visualitzar
les dades d’una manera fàcil i intuïtiva,
incloent les que venen del monitoratge de
la glucosa.
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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 de la persona amb diabetis
tipus II, 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 persones

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. 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 provocar pèrdua
d’informació rellevant

Fer servir la tecnologia per fer coresponsable i partícip a la persona de la
seva malaltia: La persona 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

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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10

11

Impulsar la col·laboració en l’elaboració
del pla de la persona 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. Clau el
paper protagònic i de lideratge de l’AP en
la diabetis de tipus II

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
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3.4. Indicadors de la ruta
de diabetis tipus II
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
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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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