
M O N O G R À F I C S

Central de 
Resultats

L’Observatori d’Innovació 
en Gestió de la Sanitat a 

Catalunya 

− L’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya 

(OIGS) va néixer amb l’objectiu de recollir, validar, ordenar i 

valoritzar el coneixement generat dins del sistema sanitari de 

Catalunya a partir de les iniciatives innovadores.

− L’OIGS ofereix un portal públic on es visualitzen les experiènci-

es que s’estan duent a terme a Catalunya, així com també una 

comunitat d’innovació des de la qual s’ajuda els professionals 

de la salut a compartir aquestes experiències innovadores en 

un entorn col·laboratiu d’intercanvi de coneixement.

− L’OIGS possibilita que les organitzacions puguin presentar 

l’avaluació de les seves experiències en qualsevol moment, les 

quals són revisades i valorades per l’OIGS. Les experiències que 

superen aquesta revisió obtenen un certificat de qualitat expe-

dit per l’AQuAS.

− Actualment l’OIGS compta amb  181 experiències innovadores 

registrades i més de 400 usuaris, provinents de 72 instituci-

ons d’arreu de Catalunya. La majoria d’experiències aborden la 

millora dels processos assistencials i estratègics, el maneig del 

pacient crònic, la utilització de les TIC i el consum de fàrmacs 

en els àmbits d’atenció primària i especialitzada.

− Les properes accions que l’OIGS vol potenciar són la participació 

dels professionals i de les organitzacions del sistema en xarxes 

de coneixement i innovació a nivell europeu, així com el treball 

col·laboratiu responent a reptes d’àmbits temàtics concrets. 

Resum executiu
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La innovació és la 
introducció i difusió d’un 

producte, bé o servei, o 
d’un procés nou que en el 
cas de les organitzacions 

sanitàries busca obtenir un 
valor afegit en termes de 

salut o econòmics. 

Què és la innovació en gestió?
La innovació en gestió en el marc d’una organització habitualment 

es refereix a l’aplicació d’una sèrie de noves idees o d’un nou conei-

xement en un producte, servei o pràctica, amb l’objectiu de produir 

un canvi o una sèrie de transformacions que generin una millora en 

l’eficiència i en la qualitat.

Segons els estàndards internacionals, la innovació és la introducció i 

difusió d’un producte, bé o servei, o d’un procés nou o significativa-

ment millorat que, en el cas de les organitzacions sanitàries, busca 

obtenir un resultat millor (valor afegit, en termes de salut o econò-

mics) en la prevenció de la malaltia o el manteniment o la recupera-

ció de la salut. Es consideren quatre grans tipus d’innovació: de pro-

ducte, de procés, d’organització i de màrqueting, tots ells presents 

en l’àmbit de la salut. De fet, aquest és un dels sectors econòmics en 

què hi ha una major inversió en recerca i desenvolupament, i on es 

genera i s’introdueix més innovació. Aquesta innovació respon tant 

a les necessitats i als problemes de salut de la població, aportant una 

millora en la qualitat de l’atenció, com a les necessitats del sistema 

sanitari, afavorint aquelles innovacions que transformen productes 

i processos complexos i costosos en altres de més simples i barats, 

sense disminuir-ne la seva efectivitat

Per què l’Observatori d’Innovació en 
Gestió de la Sanitat a Catalunya?
El sistema sanitari català és un model que neix d’una realitat histò-

rica singular que afavoreix la consolidació d’un sistema caracteritzat 

pel finançament públic, la provisió plural i la integració de tots els re-

cursos en una xarxa d’utilització pública. Aquestes singularitats han 

fet del model català un referent a tot el món i una font d’innovació 

en gestió.

Les múltiples transformacions produïdes els darrers anys -demogrà-

fiques, socials, assistencials, tecnològiques i darrerament econòmi-

ques- han situat el sistema sanitari davant nous paradigmes, que 

exigeixen la recerca i implementació de noves respostes. Per aquest 

motiu, és necessari tornar a posar en valor tots aquests elements del 

sistema que, al llarg d’aquests anys, l’han fet referent, i compartir 

l’esforç de les organitzacions -públiques i privades- del sistema que 

estan formulant i aplicant mesures innovadores en gestió per res-

pondre a aquestes necessitats emergents, producte de les transfor-

macions i del context de crisi.

http://oigs.gencat.cat

http://oigs.gencat.cat
https://oigs.induct.no/maya/companymain.aspx
https://oigs.induct.no/maya/companymain.aspx
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L’objectiu de l’OIGS és 
donar valor al coneixement 
generat en el sistema 
sanitari català a partir de 
les iniciatives innovadores 
que s’estan desenvolupant 
actualment.

El portal públic                  
i la comunitat d’innovació 
ofereixen un espai on poder 
publicar les iniciatives 
innovadores i estimular        
la interacció entre                
els professionals                       
i les col·laboracions en 
projectes conjunts.

Què és l’Observatori d’Innovació en 
Gestió de la Sanitat a Catalunya?
L’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) 

és l’instrument aglutinador de les iniciatives innovadores en gestió 

implementades en l’àmbit de la salut, del sistema sanitari català i 

d’altres països. L’OIGS és una eina del sistema i per al sistema, i el seu 

desplegament s’emmarca en el Pla de salut 2011-2015. 

El seu objectiu és recollir, validar, ordenar i valoritzar el coneixement 

generat, principalment, en el sistema sanitari de Catalunya, a par-

tir de les iniciatives innovadores (experiències innovadores, aliances 

estratègiques i millors pràctiques) que s’estan desenvolupant actu-

alment. 

L’OIGS té la voluntat de comptar amb la col·laboració de tots els 

agents clau; per això la seva governança és compartida i compta amb 

un Comitè Directiu i un Comitè Institucional que en garanteixen el 

seu bon desenvolupament. El Comitè Directiu és l’òrgan encarregat 

de fixar les bases i directrius que han de guiar el desenvolupament 

de l’OIGS; els seus integrants són majoritàriament les diferents agru-

pacions d’entitats proveïdores. El Comitè Institucional pretén ser un 

espai per a l’intercanvi de coneixement i assessorament de diferents 

institucions de l’àmbit acadèmic, del professionalisme o de l’àmbit 

institucional amb la comunitat d’innovació de l’OIGS.

Què ofereix l’OIGS?
Un espai d’aprenentatge sobre innovació en gestió

L’OIGS ofereix un portal públic on publicar i visualitzar iniciatives 

innovadores en gestió en català, castellà i anglès. Per a les orga-

nitzacions, aquest espai públic és un espai on poder fer visibles les 

experiències i tenir ressò en altres col·lectius, de manera que es pu-

guin crear col·laboracions amb altres entitats, crear sinèrgies, projec-

tes conjunts, contactes internacionals, etc. Per a altres institucions, 

l’OIGS és un marc de referència per detectar iniciatives innovadores 

i tendències.

Una comunitat d’innovació en gestió

L’OIGS compta, també, amb un portal col·laboratiu (comunitat d’in-

novació) que facilita la interacció entre els professionals que estan 

compartint les seves experiències i altres usuaris registrats que esti-

guin interessats en la innovació en gestió. Actualment, la comunitat 

té més de 400 professionals que, potencialment, podrien involu-

https://oigs.induct.no/login
https://oigs.induct.no/login
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Les experiències innovadores i les aliances 
estratègiques

Per formar part de l’OIGS cal que les 

experiències innovadores compleixen 

els següents criteris d’inclusió: ha-

ver estat implementades en el marc 

d’una organització, ser generadores 

d’un canvi, haver tingut un impacte 

en l’optimització de recursos, i poder ser transferides a altres orga-

nitzacions o sistemes.

crar-se en projectes conjunts, buscar millors pràctiques o desenvolu-

par solucions de manera compartida.

Procés de certificació de la qualitat de l’avaluació

L’OIGS ofereix la possibilitat que totes aquelles organitzacions que 

ho vulguin puguin presentar l’avaluació de la seva experiència en 

qualsevol moment. L’OIGS revisa i valora els processos d’autoavalua-

ció de les experiències innovadores en gestió. Aquelles que superen 

satisfactòriament aquesta revisió obtenen un certificat de qualitat 

expedit per l’AQuAS.

Mapa mental de l’OIGS
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Registrar una experiència innovadora és senzill: només cal donar-se 

d’alta a la comunitat d’innovació i emplenar un formulari amb dades 

bàsiques de l’experiència: objectiu, resultats i impacte, entre d’altres. 

El contingut del formulari el revisa l’OIGS, comprova que l’experièn-

cia compleixi els criteris d’inclusió establerts, i es publica en el portal 

públic i a la comunitat d’innovació.

L’OIGS disposa, també, a la co-

munitat d’innovació, d’un sistema 

identificador d’aliances estratègi-

ques en l’àmbit de la salut, on es 

poden visualitzar les diferents inici-

atives i noves fórmules d’organitza-

ció, marcs de col·laboració estables entre organitzacions que desen-

volupen de forma independent la seva activitat en el sistema sanitari 

català. El tret distintiu de les aliances estratègiques és que suposen 

la col·laboració entre dues o més entitats diferents.

La identificació de les millors pràctiques
A partir del procés de recopila-

ció i revisió d’experiències inno-

vadores en l’àmbit de la gestió 

que l’OIGS desenvolupa de ma-

nera contínua, es porta a terme 

un procés d’identificació de les 

millors pràctiques. Una millor pràctica és un recull de diverses expe-

riències que, donant resposta a un mateix repte, comparteixen uns 

elements d’èxit i són potencialment extensibles a tot el sistema sani-

tari català, contribuint a augmentar el valor de l’assistència sanitària 

prestada i la qualitat i l’eficiència del sistema de salut.

Per valorar l’extensió a tot el sistema es fa una avaluació de les ex-

periències, es busca l’evidència científica existent en altres contexts 

sanitaris, i es valora el seu grau de replicabilitat: el seu encaix en les 

prioritats del Departament de Salut i del CatSalut, les repercussions 

econòmiques i organitzatives, les necessitats tecnològiques i les im-

plicacions legals, a banda dels resultats en salut que se’n puguin 

derivar. Les millors pràctiques identificades fins a l’actualitat són: 

l’adequació de la prescripció a l’atenció primària i comunitària, el 

preoperatori on-line i la teledermatologia.

A partir del procés                
de recopilació de les 
experiències innovadores es 
duu a terme la identificació 
de les millors pràctiques 
que contribueix a 
augmentar el valor             
de l’assistència sanitària,     
la qualitat i l’eficiència         
del sistema de salut. 
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La teledermatologia comença quan el metge d’atenció primària 
fotografia una lesió dubtosa del pacient i l’adjunta a la història 
clínica. Posteriorment es programa una visita virtual a l’agenda del der-
matòleg, qui dóna resposta sobre el diagnòstic i tractament a través de 
la història clínica compartida. En aquest cas, la teledermatologia pot 
beneficiar tant a pacients com a professionals en el sentit que redueix 
temps, costos i optimitza la resolució en l’atenció primària.

El preoperatori on-line consisteix en una visita virtual i té com a 
objectius reduir el temps i els costos per als pacients perquè evita visites 
presencials i permet prioritzar el temps dels professionals, contribuint, 
en general, a la millora de la qualitat assistencial. 

L’adequació de la prescripció a l’atenció primària consisteix en la 
retirada planificada i estandarditzada de la medicació crònica amb l’ob-
jectiu d’assolir major satisfacció per part del pacient, evitar els efectes 
adversos i reduir la despesa econòmica. 

i

Anàlisi de l’activitat de l’OIGS
Des de la posada en marxa de l’OIGS (març de 2012), s’han registrat 

un total de 181 experiències, de les quals s’han certificat un total 

de 19. De les 181 experiències, 49 pertanyen a l’àmbit d’actuació 

de l’atenció especialitzada coordinada amb  la primària, seguides de 

45 experiències que pertanyen a l’àmbit de l’atenció especialitzada.

Pel que fa a la comunitat d’innovació, actualment hi ha més de 400 

usuaris registrats provinents de 72 organitzacions de tot Catalunya.

Distribució de les experiències segons l’àmbit d’actuació
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Pel que fa a la temàtica, un total de 101 experiències tracten de la 

millora dels processos assistencials i estratègics, seguides de 26 ex-

periències sobre el maneig del pacient crònic, 25 experiències de TIC 

i telemedicina i 12 experiències de fàrmacs.

El futur proper de l’OIGS
La possibilitat de presentar les experiències que generen valor en el 

sistema sanitari i poder compartir-les dins de la comunitat d’innova-

ció fa que l’OIGS esdevingui un lloc de contacte i trobada amb ex-

perts per solucionar temes pràctics o reptes i que això suposi un be-

nefici per a tots els agents implicats. Així mateix, l’OIGS, mitjançant 

el procés de certificació, ofereix el coneixement i suport de l’AQuAS 

en el procés d’autoavaluació de les experiències innovadores. Un 

dels beneficis més esperats, però alhora un repte de futur de l’OIGS, 

és arribar a ser un referent en innovació dins del sistema sanitari 

català.

L’OIGS vol fer una aposta decidida cap a la internacionalització amb 

la consolidació d’una comunitat d’innovació en gestió, i la seva 

connexió amb altres comunitats. En aquest sentit s’han iniciat una 

sèrie d’accions com el conveni de col·laboració amb el Center for 

Integration of Medicine and Innovative Technology (CIMIT) per tal 

de promoure l’intercanvi d’experiències, o la col·laboració amb el 

projecte Centre for Connected Care – accelerating and diffusion of 

patient-centric innovations (C3) liderat per diferents organitzacions i 

universitats noruegues.

Però en un futur proper, des de l’OIGS es vol estimular, també, la 

participació dels professionals i les organitzacions del sistema sanita-

ri català en projectes de recerca i innovació a nivell europeu, creant 

xarxes de coneixement i innovació. A través de la comunitat d’inno-

vació es podran identificar les experiències que poden formar part 

de potencials grups d’interès. Aquests grups d’interès tenen com a 

objectiu oferir un fòrum més específic sobre un tema en concret per 

compartir informació, identificar noves experiències d’aquella temà-

tica o bé planificar activitats formatives d’interès per a les diferents 

organitzacions. Així mateix, també es preveu preparar i llançar rep-

tes concrets que poden estar relacionats amb diferents convocatòri-

es de finançament públic dins del sistema sanitari com, per exemple, 

la compra pública innovadora del programa  Horizon 2020.

Un dels reptes de futur de 
l’OIGS és arribar a ser un 
referent en innovació dins 
del sistema sanitari català 
estimulant la participació 
dels professionals i 
organitzacions en projectes 
de recerca i innovació            
a nivell europeu.

professionals

innovació
sistema sanitari

recerca

futur

organitzacions
xarxes

coneixement
informació
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Més enllà de la innovació organitzativa:  
la compra pública innovadora
A més de la innovació produïda en el marc de les organitzacions sa-

nitàries per donar resposta a les seves necessitats, des de l’Adminis-

tració estan sorgint noves formes de foment de la innovació orienta-

des a potenciar el desenvolupament de nous mercats innovadors des 

de la demanda, mitjançant l’instrument de la contractació pública. 

Aquest procés s’anomena compra pública innovadora. Els seus ob-

jectius són la millora dels serveis públics mitjançant la incorporació 

de béns i/o serveis innovadors, el foment de la innovació empresarial 

i l’impuls a la internacionalització de la innovació utilitzant el mercat 

públic local com  a client de llançament o de referència.

En el camp de la compra pública innovadora, l’AQuAS participa i 

coordina diversos projectes europeus en col·laboració amb altres or-

ganitzacions, com el North West NHS regional innovation service 

(TRUSTECH). El seu director actual ens explica a continuació quines 

són les línies d’actuació en innovació del seu centre.

The North West NHS regional innovation service (TRUSTECH) works with National 
Health Service NHS organisations, companies, national and international bodies 
providing an effective gateway between the National Health Service (NHS) and 
industry.

TRUSTECH helps to identify and develop innovations such as medical devices 
or equipment, diagnostics or screening tools, education and training materials, 
software or information services. TRUSTECH turns new ideas into products to meet 
the demands of future healthcare, and help spread innovative ideas across hospitals 
and community settings to improve patient care.

TRUSTECH works with NHS staff who have generated ideas and provides a 
complete innovation management service for NHS Trusts by providing advice and 
support on developing and managing innovation to benefit the Trust and staff; 
assessing innovations developed by Trust staff to see if they could be developed into 
commercial products or services; advising Trust staff how to protect their innovations 
or helping to further develop the innovation culture in organisations.

For companies, TRUSTECH offers a commercial consultancy service to add value to 
companies by introducing partners within the NHS to offer expert advice, providing 
clinical reviews and conducting market research, assisting in arranging clinical trials 
and evaluations and understanding the NHS procedures and the size and scope of 
the NHS market.

The next future activities concerning innovation is to contact advisers within the 
organisation who will assess the clinical need and validity of the innovation and 
then discuss requirements to progress such as clinical evidence, finance, change 
management required and regulations.

Richard Deed
Technology 

Director and 
responsible 

for the overall 
management of 

TRUSTECH
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L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una 

entitat adscrita al Departament de Salut. La seva missió és generar el co-

neixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat 

i sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya, posant l’enfocament en 
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