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Presentació

En tot moment, i especialment en moments de crisi econòmica com l’actual, cal 

reflexionar sobre la importància que té per a tots fer que la pràctica clínica i el nostre 

sistema sanitari públic sigui excel·lent i sostenible. Això inclou avaluar objectivament 

el que fem en l’activitat clínica i sanitària diària i investigar per veure si ho podem fer 

millor, de forma més eficient i al menor cost possible. 

Des de l’any 1996, l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) 

realitza de manera biennal la Convocatòria de Recerca Clínica i en Serveis Sanitaris, 

que intenta cobrir un buit en el conjunt de la recerca biomèdica a Catalunya. 

En la monografia que teniu a les vostres mans es revisen alguns dels avenços més 

remarcables en el coneixement induïts per la convocatòria, s’ofereix una visió pano-

ràmica de quin ha estat el seu paper en el món clínic i sanitari i, per tant, la seva 

vàlua social (promotion). S’hi analitza també el seu rol en la promoció de la recerca 

clínica i en serveis sanitaris (advocacy); es ret comptes de quin ha estat el seu pro-

ducte (accountability), mitjançant les avaluacions fetes en el marc del Projecte ISOR 

(impacte social de la recerca); s’analitza críticament què s’ha après al llarg d’aquest 

procés (learning); i, finalment, es plantegen estratègies (allocation) per al futur, per 

tal de consolidar i ampliar les funcions de la Convocatòria al servei de la recerca en 

salut i la societat. Es presenta, doncs, un resum del cicle avaluador de la Convo-

catòria de Recerca Clínica i en Serveis Sanitaris i, per tant, es fa un exercici de res-

ponsabilització social envers la comunitat d’investigadors, finançadors, avaluadors i, 

sobretot, la societat en general. 

Per últim, el missatge més important que resumeix els resultats de tot el cicle avalua-

tiu és que cal seguir promovent la recerca clínica i en serveis sanitaris, ja que la 

recerca no és el “problema”, sinó la solució.

Dr. Joan Guanyabens

Conseller delegat 

Agència d’Informació, Avaluació i          
Qualitat en Salut

Dr. Antoni Trilla

President Consell d’Administració

Agència d’Informació, Avaluació i          
Qualitat en Salut
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Promoció de la recerca    
Advocacy

El perquè d’invertir en recerca clínica (no comercial) i   
en serveis sanitaris

Entre les convocatòries públiques i competitives de recerca en biomedicina promo-

gudes a Catalunya, la de més recorregut ha estat la realitzada per l’Agència d’In-

formació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) [1996-2008, biennal], a través d’un 

procediment rigorós de selecció i priorització de temes, avaluació i seguiment dels 

projectes i màxima transparència de tot el procés el qual finalitza 5 anys després de 

la convocatòria amb la presentació pública dels resultats i la memòria científica.a 

Una lectura atenta dels temes subjectes de recerca evidencia la seva rellevància en 

termes d’innovació (de producte, procés i organització) adreçada a omplir els buits 

de coneixement detectats, no tant quant a problemes de salut de la població, sinó 

quant a necessitats del sistema sanitari. Es tracta, doncs, d’una recerca plenament 

orientada i diferenciada d’aquella molt més comuna en què són els investigadors i 

grups els que seleccionen la recerca que és del seu interès (i indirectament, en el cas 

de la biomedicina, d’interès per a la salut de la població, atenent al darrer impacte 

que s’espera que sorgeixi).b

Un sistema sanitari sols pot ser eficient si els professionals i els pacients estan ben 

informats. Això, tot i que pugui semblar paradoxal, no és així malgrat el creixement 

exponencial del coneixement científic i de les tecnologies d’informació i comuni-

cació (TIC). I és així per raons ben conegudes en l’àmbit biomèdic: el biaix en el 

finançament de la recerca (més que la rellevància per als malalts es persegueix el 

profit, malgrat que en alguns casos rellevància i profit puguin coincidir); biaixos en 

la literatura científica; biaixos en la documentació adreçada als pacients; el biaix en 

què els avenços es presenten i difonen en els mitjans de comunicació; els conflictes 

d’interès permeables, tant en la recerca com en la pràctica mèdica; la medicina de-

fensiva; i les mancances en la formació dels futurs professionals.1

Per tal de corregir aquesta situació, tant perjudicial per als pacients com per al  siste-

ma sanitari (no sols en termes de cost), cal enfocar la recerca en aspectes de la segu-

retat del malalt; d’efectivitat comparada (davant del requeriment dels reguladors de 

a http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/html/ca/dir215/index.html 

b El que es coneix com a quadrant de Pasteur, molt propi de la recerca biomèdica la qual, en la cerca de 
coneixement fonamental, persegueix també, eventualment, un benefici per a la societat (en termes 
de supervivència o qualitat de vida, sense retreure altra mena d’impactes).

“If you think research is expensive, try disease” 

Mary Woodard Lasker, filantropa 

Entre les convocatòries 
públiques i 

competitives de recerca 
en biomedicina 

promogudes a 
Catalunya, la de més 

recorregut ha estat 
la realitzada per 

l’Agència
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comparació del nou producte enfront de placebo, la qual cosa no resulta en gran be-

nefici per al pacient); de cost-efectivitat (value for money) de la innovació (siguin nous 

fàrmacs, dispositius, vies i intervencions quirúrgiques, nous models organitzatius) i 

el seu impacte pressupostari; sistemes de finançament i mecanismes d’incentivació 

que facin l’assistència sanitària més efectiva/segura i eficient (en la productivitat dels 

serveis sanitaris, la seva mesura i millora). Uns altres efectes a enfocar serien sobre 

la sobreutilització i les variacions en la pràctica mèdica, en especial en tots aquells 

procediments electius; el desenvolupament d’eines que ajudin a reduir els procedi-

ments (preventius, diagnòstics o terapèutics) inadequats; instruments que traspassin 

de forma transparent i entenedora informació rellevant per al malalt i que faciliti la 

presa de decisions (compartida); recerca qualitativa, sobre els valors i les preferències 

dels malalts que no necessàriament han de coincidir amb els dels professionals; la 

interacció entre professional (medicina, infermeria) i pacient, amb els seus dèficits i 

potencials mecanismes de millora; la integració de l’assistència entre nivells (primà-

ria i especialitzada) i el paper facilitador de les TIC; el paper de les TIC en el maneig 

personal (pacient i grups de pacients) i dels professionals en les malalties cròniques i 

sobre eines informàtiques que ajudin als professional en la seva tasca diària (sigui el 

diagnòstic, l’avaluació del risc, establir un pronòstic, o bé fer la selecció diagnòstica 

o terapèutica). Per acabar, també cal enfocar en l’anàlisi de la transició de l’atenció 

sanitària a una pràctica cada cop més en equip, amb professionals de disciplines 

diverses, perquè no sigui el pacient el que peregrini contínuament; en el recull i 

l’anàlisi d’experiències forànies (internacionals) i precedents (d’èxit o fracàs) per tal 

d’aprendre i no repetir errors; en registres prospectius (cohorts) d’implants (bases de 

dades que com spillovers obrin noves vies de coneixement); en estudis comparatius 

(benchmarking) de resultats ajustats a la comorbiditat del malalt; en els factors in-

fluents de l’adherència o el compliment terapèutic (sobretot en malalties cròniques 

múltiples); l’impacte social de la recerca (retorn de la inversió) i els mecanismes que 

millorin la transferència dels resultats de la recerca (coneixement generat) en la presa 

de decisions pels diferents partícips (stakeholders) i en els diferents nivells del siste-

ma (macro, meso, micro); i tants i tants altres aspectes que es podrien afegir i sobre 

els quals cal recercar.

Aquest tipus de recerca en ciències de la salut, que sempre ha estat la germana pobra 

(ben pobra) dins la massiva inversió en recerca biomèdica és d’una transcendència 

per al benestar del malalt i per a la sostenibilitat del sistema sanitari que no hauria 

d’escapar a ningú. Podria servir la cita de l’editor del BMJ,c però encara més en els 

temps que corren, quan sembla que les úniques alternatives per a la sostenibilitat 

del sistema sanitari, en front de l’increment persistent en la despesa pública, sigui el 

racionament o la millora en el finançament, fonamentalment mitjançant l’augment 

de la fiscalitat. No és així i ho sabem prou bé. Hi ha alternatives i la principal és a tra-

vés de la racionalització. Hi ha maneres de promoure una atenció més efectiva, més 

segura, més propera i integrada que, tot i suposar inicialment més recursos (inversió) 

pot tenir un retorn molt més considerable. Cal, però, per això promoure aquella 

recerca que sigui veritablement d’interès per al pacient i per al sistema sanitari, una 

recerca orientada als dèficits persistents i als mecanismes de millora.

c Vegeu cita pàgina 20. Smith R. Measuring the social impact of research. Difficult but necessary. BMJ. 
2001;323:528.

Un sistema sanitari 
sols pot ser eficient 
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ben informats. Això, 
tot i que pugui 
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el creixement 
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coneixement científic 
i de les TIC
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Diversitat de preguntes i enfocaments

Després d’un rigorós procés de priorització de temàtiques i selecció dels estudis 

més idonis per donar resposta a l’interrogant plantejat, l’Agència ha prioritzat 161 

temes que giren al voltant d’un ventall molt ampli de propostes de recerca clínica 

i en serveis sanitaris i ha finançat 127 projectes des del 1996 fins al 2006. Aquests 

projectes, passats 5 anys des de la seva adjudicació es consideren tancats, és a dir, els 

seus resultats s’han presentat i discutit públicament, i la memòria científica correspo-

nent recull els seus principals productes, les publicacions científiques i presentacions 

a congressos. Es podria parlar de les temàtiques avaluades i d’aquells projectes que 

han tingut major ressò dins la comunitat científica d’acord amb les vegades que han 

estat citats per altres investigadors. Alguns d’ells han tingut una rellevància notable 

i el fet que hagin estat estudis col·laboratius i amb cofinançament d’altres agències 

finançadores, així com la metodologia emprada, ha contribuït, com així s’ha asse-

nyalat2, al fet que fossin citats un gran nombre de vegades.

És, però, justament del mètode, del disseny dels estudis, del que es pretén fer aquí 

unes notes. Ha estat aquest un element cabdal que, al destriar entre els diferents 

projectes presentats en una temàtica concreta, ha permès escollir aquells dissenys 

més robustos per la seva resistència als biaixos. Resulta, però, un terreny divers, com 

correspon a les temàtiques; i se’n podrien posar exemples concrets seguint aquella 

jerarquia ben coneguda de l’evidència científica. 

Si mirem, per començar, les revisions sistemàtiques i/o metanàlisis podem trobar 

estudis ben significatius. Des d’aquell que, concomitant a la publicació dels resultats 

de l’assaig clínic Women Health Study, posava de manifest la feblesa dels estudis 

que advocaven pel tractament hormonal substitutiu rutinari en dones menopàu-

siques,3 fins aquells altres que revisaven l’eficàcia i seguretat (per primer cop) del 

tractament amb beta-bloquejants i inhibidors de l’enzim convertidor de l’angioten-

sina en la insuficiència cardíaca,4,5 la multiplicitat d’intervencions per deixar de fu-

mar (Convocatòria 2000), les estratègies terapèutiques en la lumbàlgia,6 la diversitat 

d’intervencions farmacològiques en la fibromiàlgia7 o els efectes de les intervencions 

en els estils de vida en la prevenció de la diabetis mellitus tipus 2.8

Si seguim després amb els assaigs clínics controlats, moltes de les intervencions que 

s’avaluen, com no podia ser d’altra manera al ser un convocatòria de recerca clínica 

(no comercial) i en serveis sanitaris, més que ser de caire farmacològic, analitzen 

formes alternatives de proveir (delivery) un mateix servei. Alguns fins i tot afegeixen 

una anàlisi de costos com és el cas d’alternatives en el control i seguiment del càncer 

colorectal9 o la cirurgia de cataractes ambulatòria versus hospitalària.10 La gran ma-

joria, però, comparen alternatives assistencials com pot ser la quimioteràpia domi-

ciliària11 l’hospitalització domiciliària en les exacerbacions de l’MPOC,12,13 la cirurgia 

de cataracta del segon ull,14 les aplicacions telemàtiques en el control de la diabetis 

mellitus tipus 1,15 la limfadenectomia completa versus la guiada pel gangli sentine-

lla,16 els resultats d’una unitat de curta estada versus hospitalització convencional en 

la insuficiència cardíaca descompensada (Convocatòria 2000), la reparació laparos-

còpica de l’eventració versus cirurgia oberta (Convocatòria 2002), els efectes d’un 

programa educatiu en la fibromiàlgia,17 els d’un programa multifactorial per millorar 

la qualitat de vida i prevenir les hospitalitzacions en la insuficiència cardíaca18 o el 

monitoratge de la glicèmia continu i nocturn en la diabetis tipus 1.19 

Cal promoure 
aquella recerca que 
sigui veritablement 

d’interès per               
al pacient i per           

al sistema sanitari, 
una recerca 

orientada als dèficits 
persistents i               

als mecanismes           
de millora
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El fet que alguns 
projectes hagin estat 
col·laboratius i amb 
cofinançament, així 
com la metodologia 
emprada, ha 
contribuït al fet que 
fossin de notable 
rellevància i citats 
un gran nombre         
de vegades

Intervencions adreçades a millorar el compliment terapèutic en la hipertensió arterial 

o una intervenció educativa a l’ESO per prevenir el consum d’alcohol (Convocatòria 

2000) també han estat subjectes a estudis controlats i aleatoris, tot i que en aquests 

casos no sigui l’individu el subjecte de l’aleatorització.20,21 Amb fàrmacs, òbviament, 

també hi ha assaigs clínics controlats i aleatoris, però el caire no comercial de la con-

vocatòria es fa evident en examinar algunes de les qüestions avaluades: comparació 

d’eficàcia i seguretat (i cost-efectivitat) de dos fàrmacs antidepressius,22 el cànnabis 

sublingual en la prevenció de les nàusees i vòmits de la quimioteràpia23,24 o els efec-

tes dels àcids grassos poliinsaturats en la prevenció de la síndrome metabòlica en 

l’esquizofrènia (Convocatòria 2006).

No tots els interrogants que la recerca busca respondre poden ser, per raons èti-

ques i científiques, estudiades mitjançant el disseny òptim per a l’avaluació de les 

intervencions preventives i terapèutiques. És el cas ben conegut dels factors de risc/

protectors o quan s’avaluen els resultats a mig i llarg termini o es compara la perfor-

mance entre proveïdors assistencials. Així, els elements influents en l’agudització de 

la malaltia pulmonar obstructiva crònica han estat avaluats en estudis de cohorts i de 

casos i controls,25,26 mentre que els resultats, inclosa la qualitat de vida, de la cirurgia 

coronària o del trasplantament de fetge han estat avaluats en diverses cohorts de 

malalts subjectes a aquest procediment, incloent proveïdors públics i privats27,28 o 

sols públics, com el cas del trasplantament.29

L’estudi de l’efectivitat en el context habitual o quotidià de la pràctica mèdica, 

d’aquelles intervencions que han mostrat un resultats favorables dins d’un disseny 

experimental, sols pot ser avaluat mitjançant àmplies cohorts de pacients; és el cas 

de l’anticoagulació oral en la fibril·lació auricular no valvular (Convocatòria 2000), 

l’ús d’antidepressius en l’atenció primària,30 el context familiar  quant a l’alimentació 

i exercici en els trastorns alimentaris dels adolescents,31 els estats depressius (qualitat 

de vida i utilització de recursos),32 la relació entre lesions, qualitat de vida i factors 

estressants en la psoriasis,33 l’efectivitat dels programes d’atenció domiciliària en la 

gent gran,34 la prescripció, utilització de recursos i costos en la hipertensió arterial35 , 

el maneig de l’ictus a Catalunya36 o el consum de recursos relacionats amb aquesta 

patologia.37

Estudis que utilitzen tècniques qualitatives són també presents en les diferents edi-

cions de la Convocatòria. Des de l’aplicació de tècniques de consens per elaborar 

indicadors de qualitat com és el cas de les exploracions amb tomografia compu-

tada38 o les urgències hospitalàries39 fins a les indicacions i criteris d’idoneïtat de 

la cirurgia major ambulatòria (Convocatòria 1998). En altres àmbits, les tècniques 

qualitatives són pràcticament les úniques que poden proveir d’informació clau. Així 

és quan s’avalua el burnout dels professionals,40 els factors influents en la utilització 

dels serveis d’urgència hospitalaris41 o els factors de risc/protectors de la patologia 

mental reactiva dels immigrants (Convocatòria 2006).

Els estudis d’avaluació econòmica, és clar, no podien faltar-hi, predominant-hi les 

anàlisis cost-efectivitat. Així es pot citar aquell sobre el diagnòstic i tractament de 

l’ulcus pèptic associat a infecció per Helicobacter pylori,42 sobre la citologia líquida 

i la detecció del virus del papil·loma humà en el càncer de cèrvix,43 el tractament 

del càncer de pulmó (Convocatòria 2002), la detecció primerenca del càncer de 

mama44 o aquell altre sobre el llindar de cost per any de vida guanyat ajustat a la 

qualitat.45 L’anàlisi de costos ha estat presents en els estudis sobre la prescripció i els 
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determinants de la despesa en atenció primària, sigui de forma genèrica o específica 

en els fàrmacs antidepressiu o hipotensors, com així també els costos associats a les 

artroplàsties de maluc i genoll (Convocatòria 1998). 

La convocatòria de l’Agència ha permès també l’adaptació d’instruments específics 

de mesura al nostre propi context, sigui de qualitat de vida percebuda com pot ser 

el cas de les cures pal·liatives,46 o eines per al control de la dependència alcohòlica 

(Convocatòria 2002) o per la detecció de la violència intrafamiliar o de gènere.47 En 

altres casos, la convocatòria ha facilitat estudis pilot d’aplicació de sistemes de classi-

ficació de pacients, com pot ser el cas de les urgències hospitalàries i el Ambulatory 

Patients Groups,48 del Clinical Risk Groups,49 de la rehabilitació (Convocatòria 1996), 

o per l’adaptació de pesos en els Diagnostic Related Groups,50 però també per ava-

luar iniciatives endegades al nostre país com pot ser el Pla Integral d’Urgències de 

Catalunya (PIUC),51 la direcció clínica en la millora de la prescripció en atenció primà-

ria,52 els efectes del sistema integrat de salut i el finançament per càpita en l’atenció 

aguda (Convocatòria 2004), les xarxes de telemedicina com retinopatia del nadó 

(Convocatòria 2006), el diagnòstic ràpid del càncer en atenció primària (Convocatò-

ria 2002) o la qualitat i seguretat de la prescripció electrònica (Convocatòria 2006). 

L’avaluació, com així es mostra, és imprescindible, com a fase prèvia o subsegüent, 

en qualsevol intervenció sanitària, sigui en l’àmbit assistencial o de política sanitària.

No falten, tampoc, els estudis d’adequació o d’idoneïtat com aquells realitzats so-

bre la prescripció d’antibiòtics o d’antidepressius/ansiolítics en atenció primària,53,54 

l’adequació (i estades inadequades) de la cirurgia ambulatòria (Convocatòries 1998, 

2004). Els estudis de variabilitat, sigui en la pràctica assistencial, cas del malalt trau-

màtic (Convocatòria 1998), o en el consum de recursos, cas de l’accident vascular 

cerebral,37 o en la interpretació de la mamografia de cribatge,55 han donat lloc a 

intervencions per reduir l’atenció i millorar-la.

Finalment, a l’engròs, l’Agència ha possibilitat un conjunt d’estudis que tot i ser 

descriptius (observacionals) permeten avaluar, a nivell de país, la dimensió d’una 

problemàtica. Podríem citar la situació del dolor als hospitals catalans,56 les resis-

tències bacterianes dins i fora dels hospitals,57,58,59 la prevalença de la infecció per 

Trypanosoma cruzi en la població immigrant,60 els esdeveniments adversos en els 

nostres hospitals (Convocatòria 2004), l’impacte en termes de costos de l’aplicació 

de les guies de pràctica clínica,61 o l’elaboració d’un mapa de medicines complemen-

tàries en el nostre país.62 Igualment, no s’ha d’oblidar un dels principis rectors del 

nostre sistema sanitari, l’equitat, els diversos estudis pel que fa a les desigualtats en 

la utilització dels serveis sanitaris.63,64 No cal dir que aquests estudis han estat neces-

sàriament multicèntrics o, a nivell poblacional, de gran abast.

En aquest resum no estan tots els projectes finançats al llarg dels anys per la Convo-

catòria de Recerca Clínica (no comercial) i en Serveis Sanitaris de l’Agència, només hi 

ha  exemples, alguns de ben eloqüents, de la diversitat de temàtiques i de dissenys 

per abordar-les. Tot i que el ressò a nivell de la comunitat científica i del sistema sa-

nitari dels diferents projectes hagi estat desigual, s’ha de considerar, en conjunt, una 

tasca meritòria, no tant pel que fa als recursos esmerçats, que sempre seran insufi-

cients, sinó per la determinació de la nostra comunitat de recercadors en ciències de 

la salut que han sabut competir, de manera pública i oberta, per presentar la millor 

proposta de projectes.

S’ha de considerar 
una tasca meritòria 
la determinació de 

la nostra comunitat 
de recercadors 

en ciències de la 
salut que ha sabut 

competir, de manera 
pública i oberta, per 

presentar la millor 
proposta
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Impacte de 10 anys de convocatòries 

Amb la voluntat de retre comptes de la responsabilitat social assumida, els darrers 

anys l’Agència ha promogut el Projecte ISOR (impacte social de la recerca) per ava-

luar l’impacte de la recerca finançada i contribuir, així, en la disciplina emergent de 

la “ciència de la ciència”. 

Per a l’avaluació de l’impacte dels resultats de la recerca finançada mitjançant la 

Convocatòria, s’ha adoptat el marc conceptual proposat l’any 2009 per un panel 

d’experts promogut per la Canadian Academy of Health Sciences.65,66 Aquest model 

és una adaptació del model “payback”,67 elaborat per Martin Buxton i Stephen Han-

ney de la Brunel University, que té l’avantatge, pel cas que ens ocupa, de distingir 

les especificitats de la recerca clínica i en serveis sanitaris dins el complicat entramat 

no-lineal que representa el recorregut de les troballes de la recerca. Ambdós marcs 

conceptuals es basen en un model lògic de producció de coneixement, que va des 

dels inputs i throughputs fins als outputs, i outcomes, i la distinció, dins d’aquest 

procés, de cinc nivells d’impacte: 

 Impacte en l’avenç en el coneixement

 Impacte en la capacitació (de professionals, de grups, d’institucions i fins i 

tot de territoris)

 Impacte en la presa de decisions informades 

 Impacte en guanys en salut i en la millora del sistema sanitari

 Impacte en guanys econòmics i prosperitat

La missió de la convocatòria persegueix, específicament, el primer i el tercer nivells 

d’impacte i, indirectament, també el segon. És per això que els estudis d’avaluació 

que s’han realitzat se centren en aquests nivells.2,68,69 En aquest apartat es presenta 

un resum dels resultats obtinguts a través de l’anàlisi bibliomètrica, d’enquestes als 

investigadors principals, i entrevistes semiestucturades a informants clau, ja sigui 

investigadors o decisors clínics sanitaris.

L’Agència ha 
gestionat, des del 
1996 fins al 2008, 
7 convocatòries            
de recerca orientada 
on s’han finançat 
141 projectes i s’han 
distribuït més de   
5,8 milions d’euros

Retre comptes                   
Accountability

“While [...] grants have contributed to impressive advances 
throughout medicine, quantifying the specific impact of         

this funding on the dual aims of disease amelioration              
and prevention represents an open challenge. How can we in          
the medical research community best report to taxpayers and 

philanthropists on the societal value produced                          
by the monies entrusted to us?” 

Anthony P Weiss, Psiquiatre
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Més de la meitat 
de la inversió va ser 
destinada a recursos 
humans i, per tant, 
a la capacitació de 

professionals i equips

Taula 1. Projectes presentats i finançats, i quantitat atorgada en cada convocatòria 

Convocatòria
Temes 

prioritzats
Projectes 

presentats

Projectes finançats
Quantitat 

atorgada (€)

Mitjana 
euros/ 

projecten %

1996 15 71 18 25,4 510.860 28.381,1

1998 20 51 19 37,3 540.911 28.469,0

2000 30 120 25 20,8 841.417 33.656,7

2002 35 103 25 24,3 841.417 33.656,7

2004 30 176 22 12,5 1.021.722 46.441,9

2006 29 99 18 18,2 1.021.722 56.762,3

Total 159 691 127 18,4 4.778.049 37.622,4

Però, en què han invertit els investigadors aquests recursos? Si s’analitza la distribu-

ció de la inversió segons les partides pressupostàries d’un subconjunt de projectes 

(n=66) d’aquest període (1996-2006), els resultats dels quals van ser validats pels 

seus investigadors/es principals, es veu com majoritàriament la inversió va ser desti-

nada a recursos humans (61%), material fungible (12%) i inventariable (9%) (Figu-

ra 1). Aquestes xifres mostren, de manera parcial, el nivell d’impacte de la recerca 

finançada en la capacitació de professionals, equips i infraestructures. 

Figura 1. Inversió en recerca per partides pressupostàries dels projectes finalitzats i   
 validats (n=66). Convocatòries 1996-2006

61%9%

9%

12%

12%
Recursos humans

Material inventariable

Material fungible

Viatges i dietes

Altres conceptes

Institucions i tipus de recerca

En el transcurs dels anys, entre les edicions 1996 i 2006 hi ha hagut una participació 

de més de 1.300 investigadors/es i unes 145 institucions, sobretot de manera col-

laborativa (un 76% dels projectes han estat multicèntrics, fet que representa un en-

Han participat 
més de mil 

investigadors/es i 
més d’un centenar 

d’institucions 
que han treballat 
majoritàriament 

de manera 
col·laborativa 

Els inputs: recursos públics invertits 

L’Agència ha gestionat, des de 1996 fins a l’última Convocatòria del 2008, 7 convo-

catòries de recerca clínica i en serveis sanitaris on s’han finançat 141 projectes i s’han 

distribuït més de 5,8 milions d’euros. 

En aquest butlletí es presenta un resum dels recursos invertits i dels primers resultats 

dels projectes finalitzats (fins la Convocatòria del 2006) que corresponen als 10 anys 

des de l’inici de la Convocatòria. En aquestes edicions, s’han finançat 127 projectes 

que han rebut un total de 4.778.048 euros, el que fa una mitjana de 37.622,4 euros 

per projecte. En la Taula 1 s’oberva una tendència a augmentar la quantitat atorga-

da per projecte de manera constant al llarg dels anys, malgrat que la quantia de la 

convocatòria no s’ha incrementat de manera regular.
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Outputs i impacte en l’avenç en el coneixement 

Per avaluar l’impacte en l’avenç en el coneixement, s’ha analitzat una mostra de 92 

projectes realitzats a partir de les convocatòries de 1996 i 2004d. S’han mesurat els 

resultats primaris amb indicadors d’activitat i de qualitat. Quant a l’activitat, la Taula 

2 mostra que els investigadors principals dels projectes identifiquen, com a mitjana, 

uns 9 documents per projecte, el que representa 858 documents en les 5 convoca-

tòries analitzades. D’aquests, hi ha 2 articles originals per projecte, i 180 en total. A 

més, s’han comptat un total de 325 comunicacions a congressos, 132 presentaci-

ons, 51 informes tècnics, 14 tesis doctorals, 8 tesines, 4 llibres, 9 capítols de llibre i 

18 articles de divulgació.

Les mesures de qualitat van lligades a les cites a articles originals. Això té l’incon-

venient que queda condicionat a la mostra de publicacions incloses en les bases de 

dades bibliogràfiques que inclouen cites. Per analitzar la qualitat dels articles origi-

nals, es va utilitzar la base de dades bibliogràfica Web of Science (WOS) identificant 

102 articles originals (56%) (un article original per projecte). De manera natural, a 

mesura que la finestra temporal es fa més petita disminueix el nombre de cites, i es 

passa d’una mitjana de 38,8 cites per article (Convocatòria 1996) a una mitjana de 

Figura 2. Distribució dels projectes segons tipus de recerca.     
 Convocatòries de Recerca Clínica i en Serveis Sanitaris, 1996-2006 (n=127)

18%

24%13%

25%

12%8% Epidemiologia i Salut pública

Epidemiologia i Salut pública 
+ Serveis sanitaris

Serveis sanitaris

Clínica

Clínica + Serveis sanitaris

Clínica + Epidemiologia i 
Salut pública 

Hi ha hagut 
una concentració 
d’activitat científica 
majoritàriament 
en hospitals 
universitaris i,        
en menor grau, en 
altres centres públics 
de recerca

d En el moment de l’anàlisi, només hi havia un projecte finalitzat de la Convocatòria del 2006. És per 
això que la Convocatòria del 2006 no s’inclou en aquesta anàlisi.

La recerca en 
serveis sanitaris i 
en epidemiologia i 
salut pública sumen 
més de la meitat            
dels projectes 
finançats. Aquesta 
dada és rellevant 
pel seu impacte en 
l’àmbit local

fortiment de la recerca i de les institucions que les porten a terme). D’altra banda, és 

interessant, tot i que no sorprenent, assenyalar la concentració d’activitat científica 

en un grup d’institucions, com són els hospitals universitaris (46%) o els centres pú-

blics de recerca (21%). Tanmateix, la convocatòria ha potenciat, també, centres de 

menor grandària com hospitals no universitaris (13%) o centres d’atenció primària 

(5%), i s’ha contribuït, així a l’activitat investigadora d’aquests centres. 

En la Figura 2 es presenta la distribució dels projectes validats pels investigadors/es 

principals (n=127) segons el tipus de recerca finançada. En aquesta, s’observa que 

la recerca en epidemiologia i salut pública i la recerca en serveis sanitaris sumen més 

de la meitat dels projectes finançats. Aquesta dada és rellevant tenint en compte el 

pes d’aquest tipus de recerca en l’impacte d’àmbit local. 
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Dels projectes 
se n’han derivat 

quasi un miler de 
documents, dels 

quals un terç són 
publicacions a 

revistes científiques

Cada projecte 
ha realitzat una 

mitjana de 2 articles 
originals. Cada 

article original ha 
rebut una mitjana 

de 25 cites

Articles originals
Citesa a articles originals 

trobats a la WOSb 

Edicions 
convocatòria

Identificats pels 
investigadors principals 
(mitjana per projecte)

Trobats a la 
WOS (mitjana 
per projecte)

Nre de cites 
(mitjana per 

article)

Articles 
no citats 

(%)

1996 65 (3,6) 19 (1,1) 737 (38,8) 0

1998 27 (1,8) 24 (1,8) 634 (26,4) 8

2000 42 (1,9) 30 (1,4) 798 (26,6) 23

2002 28 (1,2) 16 (0,7) 302 (18,9) 25

2004 18 (1,3) 13 (0,9) 77 (5,9) 54

Total 180 (2,0) 102 (1,1) 2.548 (25,0) 20

a  Cerca efectuada l’any 2009. Inclou autocites.
b Web of Science.

Taula 3. Avenç en el coneixement: indicadors de qualitat (n=92)

Taula 2. Avenç en el coneixement: indicadors d’activitat (n=92)

Edicions 
Convocatòria

Nre. 
projectes 
analitzats 

Nre. documentsa produïts
(mitjana per projecte)

Publicacions científiques 
(mitjana per projecte)

1996 18 256 (14,2) 96 (5,3)

1998 15 112 (7,5) 40 (2,7)

2000 22 204 (9,3) 55 (2,5)

2002 23 142 (6,2) 42 (1,8)

2004 14 144 (10,3) 41 (2,9)

Total 92 858 (9,3) 274 (2,3)

5,9 cites (Convocatòria 2004) segons una cerca feta l’any 2009 (Taula 3). El 15% 

dels articles més citats varen rebre entre 30 i 459 cites (excloses autocites). Quant 

a l’abast de les publicacions, mesurat a partir de la llengua vehicular, el 85% dels 

articles es van publicar en castellà (a revistes espanyoles indexades a la base de dades 

bibliogràfica Pubmed). Quant a l’origen de les cites, només un 9% es va publicar 

en revistes espanyoles, la qual cosa contrasta amb el 29% de cites que tenen adre-

ces de correspondència de Gran Bretanya o Estats Units. També, com a mesura de 

l’abast, destaca el 15% de projectes realitzats en col·laboració internacional.

a  Inclou publicacions científiques (editorials, articles originals, revisions sistemàtiques, cartes, 
proceeding papers, etc.) i altres documents com per exemple comunicacions a congressos, informes 
tècnics, tesis doctorals, articles de disseminació, presentacions, capítols de llibres, llibres premis, etc.
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Decisions informades i capacitació: qui, quan i com  

S’ha volgut conèixer quin ha estat l’impacte de la recerca finançada en la capacitació 

dels investigadors i les institucions i en la presa de decisions informades en el nostre 

context clínic i sanitari. L’anàlisi que es presenta es basa en un estudi transversal i 

descriptiu de les dades obtingudes a partir de l’administració d’un qüestionari als in-

vestigadors principals dels 99 projectes finalitzats de les convocatòries 1996 i 2004d. 

El qüestionari va tenir una taxa de resposta del 71% i els resultats es presenten en 

les taules 4 i 5.

Taula 5. ‘Presa de decisions informades’ segons els investigadors principals (n=70)

Preguntes als investigadors principals 
(respostes categoritzades) n (%)*

Possibles implicacions                    
en gestió de la recerca

Utilitat potencial dels resultats de la recerca (n=67) La utilitat potencial s’orienta     
molt als serveis sanitaris              
en totes les seves facetes            
(des de l’organització fins a           
les noves tecnologies). També         
es menciona la utilitat                
per a futura recerca.

�	 Canvis organitzatius/Informació         
per a la presa de decisions

38 (44,2)

�	 Ús de tecnologies 13 (15,1)

�	 Informació per a la recerca 12 (14,0)

�	 Innovacions terapèutiques 11 (12,8)

�	 Innovacions diagnòstiques 9 (10,5)

Tipus de canvis realitzats en la pràctica com a influència 
dels resultats de la recerca (n=40)

Els canvis reals varen ser 
primordialment en la conducta 
(dels clínics i/o dels pacients) i,      
en menor grau, en la planificació  
o les polítiques. 

�	 Clínica 29 (58,0)

�	 Organitzativa - centre/institució 12 (24,0)

�	 Conducta del pacient 5 (10,0)

�	 Gestió de salut pública 2 (4,0)

�	 Legal/normativa 2 (4,0)

�	 Projectes on es desconeix o no s’ha 
influït a canvis en la pràctica

28 (40,0)

Actors o destinataris que han utilitzat o tingut en compte 
els resultats de la recerca (n=46)

La recerca es va orientar a arribar 
als actors clínics i en serveis 
sanitaris, la comunitat científica i 
les societats científiques. 

�	 Gestors i planificadors 24 (41,4)

�	 Professionals clínics 17 (29,3)

�	 Investigadors 12 (20,7)

�	 Projectes on els resultats no han estat 
tinguts en compte o ho desconeixen

20 (28,6)

* Algunes de les preguntes poden presentar respostes múltiples. Per tant, els percentatges                     
no sumen 100.

En dos de cada tres 
casos, l’execució 
de projectes ha 
ajudat a realitzar 
nous projectes i                 
ha contribuït en         
la col·laboració amb 
altres equips i xarxes

Preguntes als investigadors principals 
(respostes categoritzades) n (%)

Possibles implicacions                    
en gestió de la recerca

L’equip de recerca ha iniciat nous projectes (n=62) L’activitat de recerca promou       
línies de recerca i/o l’accés              
a noves oportunitats en dos            
de cada tres casos.

Sí 39 (62,9)

No 23 (37,1)

Col·laboracions i xarxes amb altres equips (n=45) L’activitat de recerca promoguda 
ha servit per entrar en xarxes      
amb altres equips, en dos                  
de cada tres casos.

Sí 29 (64,4)

No 16 (35,6)

Taula 4. ‘Capacitació’ segons els investigadors principals (n=70)
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Els resultats obtinguts en l’impacte en la capacitació mostren que primordialment 

l’execució dels projectes ha portat a la realització de nous projectes i a la col·laboració 

amb altres equips i xarxes. 

L’impacte en la presa de decisions informades es fa palès amb una declarada utilitat 

potencial. Una part significativa dels investigadors principals enquestats (59%) de-

claren que les seves troballes s’han traduït en decisions clíniques o de gestió sanità-

ria, gràcies sobretot a accions de transferència en l’àmbit de la ciència, acadèmica i 

pràctica clínica, en decisions clíniques o de gestió sanitària. Destaca la importància 

que els investigadors atorguen a l’impacte de les seves troballes en les activitats d’or-

ganització i gestió de l’atenció sanitària. Tanmateix, es fa difícil jutjar la magnitud 

d’aquest efecte en no tenir comparadors vàlids, tant pel que fa a l’instrument em-

prat en l’estudi, com el caràcter específic de la convocatòria (limitada a Catalunya, 

i a recerca clínica i en serveis sanitaris). El 40% dels investigadors declara que han 

contribuït a modificar les decisions (assumint que la manca de resposta equival a una 

negativa), és a dir, que s’han afavorit canvis.

Una mica de llum sobre el procés de presa de decisions 
informades 

Informar la presa de decisions clíniques i sanitàries del nostre context és un objec-

tiu clau de la convocatòria. És per això que s’ha volgut aprofundir en el procés de 

presa de decisions per tal d’identificar bones pràctiques, variables clau, facilitadors, 

factors d’èxit i barreres que han interaccionat entre la presa de consciència de les 

noves troballes i la seva utilització o implementació a través de decisions adoptades. 

Sense ànim de quantificar ni caracteritzar una qüestió tant intangible i poc explora-

da, l’opció metodològica que s’ha adoptat és la recerca qualitativa. S’han avaluat, 

a través d’entrevistes estructurades, les percepcions i opinions de 15 investigadors 

rellevants dels projectes (n=6) relacionats amb la patologia respiratòria, així com de 

8 decisors sanitaris (gestors, directors mèdics i caps de servei) d’hospitals i de centres 

d’atenció primària. En la Taula 6 es resumeixen els resultats de l’anàlisi de contingut 

de les entrevistes.

Els casos identificats d’impacte dels projectes de recerca sobre la presa de decisions 

són directes (aplicació d’una troballa o innovació) o indirectes, i poden contribuir a 

un canvi complex de la pràctica clínica o organització assistencial, juntament amb 

altres factors contextuals. 

Un 40% dels 
investigadors 
declaren que             

els resultats dels 
seus projectes han 
afavorit decisions 

que han portat 
canvis en la pràctica 

clínica o la gestió 
sanitària

S’han identificat vies 
no convencionals 
o poc estudiades 

de transmissió 
del coneixement, 

com reunions amb 
gestors, les societats 

científiques o les 
relacions personalsrelacions personals
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Taula 6.  Impacte dels projectes de recerca (n=6) en la presa de decisions informades  
  segons els informants clau (n=23)

Pregunta      
als informants 
clau Resposta (categoritzada)

Possibles implicacions                    
en gestió de la recerca

Ús potencial 
dels resultats 
de la recerca 

La majoria dels investigadors creu que la 
investigació duta a terme té un ús potencial 
en l’àmbit clínic i/o en els serveis sanitaris.

Les utilitats potencials en la reducció de 
costos sanitaris i en la generació de nou 
coneixement per a recerca futura van ser 
menys esmentats.

Alguns dels impactes 
necessiten ser avaluats 
amb estudis de més llarga 
durada.

Ús real dels 
resultats de 
recerca 

La majoria dels investigadors indiquen 
canvis en els serveis sanitaris i/o en 
la pràctica clínica, majoritàriament 
indirectament atribuïts, i principalment 
gràcies a una major consciència dels 
problemes clínics estudiats.

Un altre ús identificat és la generació de 
coneixement o de nova recerca, i, en menor 
grau, l’ús per reduir els costos sanitaris.

L’impacte en la presa de 
decisions va ser identificat 
principalment en els nivells 
intermedis del model lineal 
lògic (input-througput-
output-outcome). Gairebé 
tots els projectes han induït 
o podrien haver induït 
canvis en la pràctica clínica 
o en l’organització dels 
serveis sanitaris.

Disseminació 
del 
coneixement

Es va dur a terme a través de vies 
convencionals, com ara publicacions 
científiques i guies de pràctica clínica, però 
també a través de les vies menys explícites, 
com reunions amb directors, gerents o 
decisors que col·laboraven directament        
en el projecte, societats científiques,   
pàgines web, i sempre com un procés 
induït, més que formal.

Els canals utilitzats per 
transferir nou coneixement 
a la pràctica clínica són 
complexos. Les societats 
científiques i els vincles 
formals o informals entre 
investigadors i decisors 
locals poden tenir un paper 
molt important.

Decisors 
sanitaris que 
han influït         
en el canvi

Els investigadors consideren els metges com 
els decisors que més han influït en els canvis 
resultants de la recerca i, en menor grau,   
els gestors clínics, planificadors i, finalment, 
la comunitat científica.

És rellevant la presa de 
consciència de l’ambient 
professional de l’equip 
de recerca, així com 
de la participació en                        
el projecte directament o 
indirectament dels gestors 
sanitaris.

Les interaccions entre els 
investigadors i els decisors 
sanitaris han resultat ser 
significativament fructífers.

Barreres i 
facilitadors

Les barreres identificades van ser 
l’organització (dificultats de coordinació 
entre nivells assistencials, freqüent rotació 
de gerents), algunes relacionades amb              
la naturalesa de la recerca i amb factors 
personals i culturals (com ara la resistència 
al canvi, o la relació personal entre qui 
pren les decisions i l’equip d’investigació), i            
la manca de recursos.

Factors estructurals,           
com els pocs canals              
de transferència i                     
les dinàmiques 
organitzatives, i              
factors individuals com          
la reticència al canvi.

També s’ha vist la importància de la presa de consciència que l’equip investigador 

o el seu entorn adquireix del problema investigat i que permet millores ulteriors del 

procés assistencial. Això explica per què s’han identificat vies no convencionals o poc 

estudiades de transmissió del coneixement com reunions amb gestors o el paper de 

les societats científiques. Específicament, una vinculació dels gestors amb els equips 

investigadors i el coneixement general de la seva activitat s’ha mostrat efectiva per 

a l’aplicació de la recerca. Així mateix, una de les barreres identificades per a la 

translació és la distància entre el món de la recerca i el món de la gestió, que porta, 

fins i tot en alguns casos, al fet que els investigadors desconeguin l’aplicació de les 

seves troballes.

Els informants        
clau han identificat 
barreres estructurals 
(pocs canals             
de transferència i 
dinàmiques 
organitzatives) i 
barreres individuals 
(reticència al canvi)

Curiosament, es 
donen casos en què 
els investigadors 
desconeixen 
l’aplicació real            
de les seves troballes 
en la pràctica clínica 
o sanitària 
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En qui recau la responsabilitat de transferir les troballes? 

S’entén per accions de transferència aquelles que promouen un traspàs de la recer-

ca a la pràctica per garantir que els nous tractaments i coneixements de la recerca 

arribin als pacients o a la població a la qual s’adreça i s’implementin adequadament. 

Tanmateix, no està definit qui es fa responsable d’aquestes accions. Cada dia és 

més clar que el rol de l’investigador no s’acaba amb la publicació de la troballa 

científica, però és seva la responsabilitat de transferir els resultats de la recerca? És 

responsabilitat de les agències finançadores, dels decisors...? Actualment hi ha tota 

una literatura que debat aquestes qüestions i planteja si s’hauria de promocionar 

un perfil, que assumeixi específicament aquestes funcions, i faci de pont entre el 

coneixement, la presa de consciència i la implementació.

En aquesta línia, l’Agència ha realitzat un estudi transversal i descriptiu per analit-

zar quines accions havien dut a terme els equips investigadors en la darrera edició 

finalitzada de la Convocatòria (2006).70 La mostra la van constituir 18 projectes de 

recerca. Es va administrar un qüestionari als investigadors principals sobre accions 

de transferència realitzades i/o previstes i les seves característiques. En la Figura 3 es 

presenten els resultats de l’anàlisi de contingut realitzat de les accions de transferèn-

cia i en la Taula 7 la descripció dels actors, destinataris implicats i potencials decisors 

i implementadors de les troballes. Per últim, la Taula 8 apunta vies mitjançant les 

quals, segons els autors, es podria haver produït la transferència.

Dels 18 projectes analitzats, 17 han contestat que havien realitzat accions de trans-

ferència amb un total de 33 accions dutes a terme i vàlides per ajustar-se a la defini-

ció facilitada, i 3 accions previstes. Segons els investigadors principals, les accions de 

transferència, promogudes principalment per l’equip investigador, s’han dut a terme 

en l’àmbit científic o acadèmic i després en el professional. En menor grau, s’han 

identificat accions en l’àmbit poblacional. 

Les característiques de les accions esmentades s’han ajustat al tipus de recerca de 

la Convocatòria, recerca amb un clar objectiu d’aplicació pràctica. Els investigadors 

principals han afirmat que havien participat decisors en l’equip promotor de l’acció 

en 30 de les 33 accions de transferència declarades (91%) i, d’aquests, es detecta 

la presència de decisors amb funcions de professional clínic en un 40% dels casos, i 

planificadors en un 22% dels casos. Un 19% són investigadors que han promogut 

accions de transferència bàsicament en l’àmbit científic o acadèmic (Taula 7).

Àmbit professional 
(n:12;36%)

Exemple: Sessions clíniques, desenvolupament 
protocols, sistemes gestió, reunions clíniques, 
gestors o planificadors, formació professionals.

Exemple: Tallers, presentacions o comunicacions a 
congressos, seminaris o cursos.

Àmbit científic            
o acadèmic 
(n:17; 52%)

Àmbit poblacional 
(n:4;12%)

Exemple: Divulgació en els mitjans de comunicació, 
xerrada comunitària o jornada divulgativa.

Figura 3. Accions de transferència segons els investigadors principals (n=33)

El perfil més 
freqüent de decisor 

dins els equips 
investigadors és          

el professional clínic
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Entre les accions        
que han derivat         
en un canvi en              
la pràctica 
destaquen: sessions 
clíniques, tallers i 
reunions amb les 
autoritats sanitàries

Taula 7. Característiques (actors, destinataris i potencials decisors) de les accions   
 de transferència (n=33) declarades pels investigadors principals

Característica* n (%)

Implicacions per a gestors                
de programes de recerca i 
promotors d’accions de 
transferència del coneixement

Actors principals (n=39) És majoritàriament un membre de 
l’equip investigador qui promou 
l’acció de transferència. �	 Membre de l’equip investigador 31 (80)

�	 Professional sanitari (clínic o gestor) 
extern a l’equip

6 (15)

�	 Planificadors 2 (5)

�	 Professionals de la indústria 0

Destinataris de l’acció (n=88) Els principals destinataris de                 
les accions de transferència han 
estat els professionals clínics, tant en 
l’àmbit científic com professional. 

Altres destinataris destacats              
són investigadors, gestors clínics i 
planificadors.

�	 Professionals clínics 25 (29)

�	 Altres investigadors 16 (18)

�	 Gestors clínics 13 (15)

�	 Planificadors 13 (15)

�	 Pacients, familiars o organitzacions 
de pacients

6 (7)

�	 Bases de dades 4 (4)

�	 Finançadors 4 (4)

�	 Mitjans de comunicació generals 4 (4)

�	 Mitjans de comunicació especialitzats 3 (4)

Decisors que participen en equips d’investigació 
que ha promogut accions de transferència 
(n=30)

Els decisors en equips investigadors 
que han promogut accions de 
transferència (tant en l’àmbit científic 
com clínic) són principalment 
professionals clínics. 

Els segueixen els planificadors i           
els investigadors.

�	 Professionals clínics 23 (40)

�	 Planificadors 13 (22)

�	 Investigadors 11 (19)

�	 Gestors clínics 8 (14)

�	 Pacients, familiars o organitzacions 
de pacients

2 (3)

�	 Professionals de la indústria 1 (2)

*Les preguntes poden presentar respostes múltiples.

Alguns descriptors de les accions permeten intuir per on poden produir-se majors 

impactes. D’una banda, les accions han estat primordialment orientades a informar 

o promoure un canvi en la pràctica clínica i també en la planificació preventiva. 

Malgrat que una majoria declara que encara és massa d’hora per identificar canvis 

en l’actitud dels destinataris, un nombre significatiu comenta que s’han produït con-

tactes ulteriors i fins i tot reconeixen canvis. Entre les accions que han derivat en un 

canvi en la pràctica clínica destaquen: sessions clíniques, tallers i reunions amb les 

autoritats sanitàries (Taula 8).
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Taula 8. Possibles conseqüències de les accions de transferència (n=33)   
 segons els investigadors principals

Malgrat que un 
nombre de grups 

investigadors 
han estat actius 
en transferir les 

seves troballes, la 
responsabilitat no 
només és seva i la 

transferència pot ser 
millorable 

Respostes dels investigadors 
principals n (%)

Implicacions per a gestors de 
programes de recerca i promotors 
d’accions de transferència del 
coneixement

Propòsit final (n=81) El propòsit final de l’acció de 
transferència més citat ha estat 
informar-modificar la pràctica 
clínica, tant en l’àmbit científic                     
com professional. 

Altres propòsits destacats són 
informar-modificar la planificació 
preventiva i promoure un canvi    
social-cultural.

�	 Informar-modificar la pràctica clínica 21 (26)

�	 Informar-modificar la planificació 
preventiva

18 (22)

�	 Promoure un canvi social-cultural 14 (18)

�	 Informar/modificar la planificació-
organització sanitària

9 (11)

�	 Incidir en determinants no sanitaris 
de la salut

7 (9)

�	 Informar-modificar l’hàbit-
comportament del pacient

6 (7)

�	 Generar una oportunitat científica 6 (7)

�	 Generar una oportunitat de mercat 0

Actitud del destinatari (n=81) Els investigadors consideren que 
(el moment de tancament de                    
la Convocatòria) és massa d’hora 
per valorar l’actitud del destinatari          
de l’acció. 

En segon lloc, s’identifica que                 
el destinatari ha contactat amb l’actor 
per a seguiments i, fins i tot, que           
ha canviat la pràctica.

�	 És massa d’hora per avaluar-ho 17 (49)

�	 El destinatari ha contactat amb 
l’actor per a seguiments 

11 (31)

�	 El destinatari ha canviat la pràctica 
(amb total certesa)

7 (20)

El treball representa una primera aproximació a la qüestió de la transferència. Els 

resultats són prou suggerents com per promoure una reflexió sobre el paper de 

l’Agència com a promotora de les accions de transferència: en el plantejament ini-

cial dels projectes, en la disseminació o com a agent d’intercanvi del coneixement 

generat entre els actors implicats.
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Lliçons apreses                    
Learning

Per als professionals de l’Agència, el desenvolupament i l’execució de les convocatòries 

de recerca, així com l’avaluació dels projectes presentats i l’estudi de l’impacte que els 

projectes seleccionats han assolit en diferents àmbits, han estat una font d’experiència 

i coneixement crític. Les lliçons apreses en aquesta iniciativa de més de quinze anys 

són una font de satisfacció i un estímul per millorar en les convocatòries futures.

Algunes d’aquestes lliçons són:

Potser la lliçó derivada del conjunt de l’experiència de la Convocatòria  de l’Agència 

més important per als seus organitzadors, i indirectament també per a la comuni-

tat investigadora, és la percepció de la seva bona acollida, destacant la necessitat 

d’aquesta en l’àmbit dels serveis sanitaris.71 S’han rebut nombrosos testimonis, tant 

procedents de grups potents com emergents, que reconeixen l’oportunitat que ha 

representat per a la recerca la Convocatòria de l’Agència, tant pel suport financer 

com per l’estímul de la seva temàtica específica i inhabitual en altres convocatòries, 

o per tractar-se de recerca orientada a les necessitats. S’ha reconegut, també, a 

molts nivells el rigor exercit en el procés, la proximitat de la Convocatòria per tractar-

se d’una convocatòria d’àmbit local i per la seva flexibilitat en la gestió econòmica i 

administrativa. La modesta magnitud del finançament atorgat ha estat vista i lamen-

tada com una limitació per a una iniciativa altrament ben rebuda.71 

Dels projectes seleccionats i executats se n’ha originat un destacable conjunt de 

publicacions d’impacte com a mostra del coneixement produït. Hem après que el 

paper de l’Agència en la recerca catalana clínica i en serveis sanitaris en la generació 

d’evidència científica útil ha de ser doble: tant de suport de grans línies de recerca en 

grups brillants i consolidats com, de manera destacada que cal promoure, d’estímul 

per a la producció de coneixement localment rellevant en grups nous o  emergents 

amb capacitat demostrada. Tant en uns com en altres, les taxes de continuïtat dels 

becaris, la producció de tesis i tesines i la inversió en recursos humans derivats dels 

projectes ha estat remarcable. Hi ha arguments per pensar que el sol fet de capacitar 

centres assistencials en activitats de recerca en els grups emergents pot ser un estí-

mul de la recerca amb impacte potencial en la qualitat assistencial. 

“[…] scientists would think of the original work on apoptosis 
(programmed cell death) as high quality, but 30 years after           

it was discovered there has been no measurable impact on health. 
In contrast, research that is unlikely to be judged as high         

quality by scientists—say, on the cost effectiveness                         
of different incontinence pads —may have immediate           

and important social benefits” 

Richard Smith, editor del British Medical Journal 

Amb el Projecte 
ISOR s’ha constatat 
que sovint existeix 
un buit entre                          
la comunitat 
de recerca i                       
els organismes                  
de gestió

La participació           
de decisors en 
l’equip de recerca 
s’ha traduït sovint 
en una més fàcil 
implementació 
dels resultats                     
en la pràctica clínica 
o organitzativa 
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Una part destacada dels projectes finançats ha estat útil per a la presa de decisions 

clíniques o d’organització dels serveis sanitaris, tal com ho han reconegut els propis in-

vestigadors. Hem après, a través de l’avaluació de l’impacte, que la participació de de-

cisors, tant responsables clínics com gestors, en l’equip de recerca s’ha traduït sovint 

en una més fàcil implementació dels resultats en la pràctica clínica o organitzativa.  

Així mateix, amb la realització del projecte ISOR s’ha comprovat que existeix, per 

part d’un nombre d’investigadors, la consciència d’un buit entre la comunitat de 

recerca i els organismes de gestió pel que fa a la possibilitat d’aplicar les troballes a 

la pràctica. Al mateix temps, existeix també una actitud favorable a millorar aquest 

buit de comunicació. Igualment, hem començat a conèixer les complexitats de les 

vies de transferència a la societat dels resultats de la recerca. Cal no oblidar que la 

recerca en ciències de la salut és una activitat encara relativament jove al nostre país 

i que la seva connexió amb el món de la pràctica clínica i amb els agents socials en 

general sembla encara escassa: aparentment, ambdós sectors perden oportunitats 

de beneficiar-se mútuament. 

D’altra banda, les vies per les quals els resultats de la recerca, tant local com gene-

ral, arriben a integrar-se en el procés de presa de decisions clíniques i sanitàries no 

són prou conegudes i el projecte ISOR ha començat a visualitzar-ne alguna d’elles. 

Així com sembla evident que un projecte com l’ISOR hauria d’aspirar a investigar els 

graus més avançats en els models d’impacte de la recerca de l’Agència (beneficis 

en salut, impacte econòmic), tampoc no hauria de negligir l’estudi de les etapes 

inicials, relatives als mecanismes de transferència del coneixement derivat d’aquesta 

recerca als decisors clínics i sanitaris i a les institucions o organismes socials que si-

guin eventuals usuaris d’aquest coneixement. Caldria conèixer millor la importància 

de les societats científiques i del prestigi de líders clínics locals en la transmissió 

dels resultats de la recerca a les conductes reals del procés assistencial, així com les 

accions empreses pels propis investigadors i altres estaments per comunicar-les als 

organismes i entorns socials implicats. Sense aquesta primera fase de transferència 

inicial (d’altra banda poc tinguda en compte en els models teòrics) és poc probable 

que hi hagi impacte ulterior.

Aquestes experiències han permès a l’Agència avançar en el camí de promoure la 

recerca clínica i en serveis sanitaris a Catalunya i, alhora, començar a conèixer el seu 

impacte en la societat i les vies per les quals aquest impacte es duu a terme. Així 

com la realització de les convocatòries i l’avaluació de temes i projectes ha represen-

tat ja un tipus consolidat d’experiència i és un camí ben traçat, tot i que certament 

millorable, l’avaluació de l’impacte de la recerca promoguda és encara una activitat 

comparativament incipient entre nosaltres. 

Tot i els avenços assolits fins ara, també cal assenyalar les dificultats en la qüestió de 

l’atribució de resultats socials a troballes de recerca concretes. D’altra banda, s’han 

identificat barreres locals, derivades d’una relativa immaduresa de les fonts d’infor-

mació o algunes actituds poc receptives o reticents al canvi.

En qualsevol cas, la voluntat de l’Agència és d’aplicar allò que s’ha après a les convo-

catòries futures per tal d’assolir els objectius proposats en la promoció de la recerca 

i en la millora de les interaccions entre la comunitat investigadora i les diferents 

persones i estaments implicats en la seva aplicació.

La proximitat             
de l’Agència amb els 
professionals clínics i 
sanitaris és clau per 

entendre els resultats 
de l’avaluació             

de l’impacte de            
la Convocatòria

L’Agència ha 
contribuït a apropar 

la comunitat 
científica i els 

decisors clínics i 
sanitaris i, per 

tant, a millorar                   
la pràctica clínica 

i obrir via cap a 
uns serveis sanitaris 

públics sostenibles
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Estratègia de futur
Allocation

Part del capital intangible de l’Agència són els setze anys d’experiència amb 7 edi-

cions de la Convocatòria en Recerca Clínica i Serveis Sanitaris, el prestigi del procés i 

els fruits recollits pel Grup ISOR amb l’avaluació de l’impacte de la recerca finançada. 

D’altra banda, el context ha canviat molt des de l’última edició de la Convocatòria i es 

disposa ara de tot un coneixement extern (en gestió de I+D) i unes noves eines (web 

2.0, cercadors, etc.) amb un gran potencial. A continuació, es presenta l’estratègia de 

futur per tal d’afinar més en l’acompliment de la missió i assolir major impacte. 

Propostes de millora per a properes convocatòries 

S’ha avaluat l’impacte en omplir buits de coneixement rellevants i l’impacte en la 

presa de decisions. S’ha conclòs que si bé la missió de l’Agència ha estat acomplerta, 

també s’han identificat factors útils per millorar l’impacte de futures convocatòries 

tot incidint en el seu disseny inicial. Es proposen les següents accions per a les pro-

peres convocatòries:

Promoure la recerca clínica i en serveis sanitaris per a la sostenibilitat 

del sistema

�	 Reconeixement de la recerca dins i per al sistema com a element per afrontar 

els reptes actuals. 

�	 El Pla de Salut 2012-2015 del Departament de Salut inclou com a objectiu la 

promoció de la Convocatòria de Recerca Clínica i en Serveis Sanitaris.

�	 Donar valor a la proximitat de l’Agència amb els potencials usuaris de les tro-

balles científiques: els professionals clínics i sanitaris.

Sensibilitzar els investigadors

�	 Introduir en el protocol del projecte un apartat sobre els diferents nivells d’im-

pacte del projecte de recerca com a mecanisme per ajudar a la presa de cons-

ciència. 

Establir mecanismes que 

�	 aproximin la comunitat científica i la comunitat de decisors clínics i sanitaris 

 Es valoraran els equips mixtos d’investigadors i decisors o que s’identifiqui al-

menys un decisor o potencial usuari de les troballes. 

�	 incentivin la transferència de coneixement

 Es valoraran les accions de transferència que es prevegin realitzar, tot especifi-

cant els destinataris i podent ser part de la partida pressupostària del projecte.

La recerca dins i          
per al sistema com a 
motor clau davant 
dels reptes històrics 
actuals 

La Convocatòria 
com a objectiu             
en el Pla de Salut 
2012-2015

Donar valor a             
la proximitat de 
l’Agència amb          
els decisors clínics i 
sanitaris del sistema
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Millorar l’accessibilitat (open access) dels resultats científics 

�	 Celebració de sessions informatives per als investigadors de la convocatòria.

�	 Creació d’una oficina de suport per als investigadors.

�	 Inclusió dels costos de publicació en accés obert en els pressupostos dels pro-

jectes.

Creació d’un grup de treball (task force) per millorar el “com” ho fem

�	 Analitzar el context actual i veure “com” seguir promovent recerca clínica i en 

serveis sanitaris.

�	 Alguns elements a tenir en compte pel grup són: el context canviant (crisi), les 

emergents eines de participació dels professionals (web 2.0), les emergents vies 

alternatives per a identificació de buits de coneixement (nous cercadors), el mo-

viment global cap a l’accés lliure al coneixement (open access), la necessitat crei-

xent d’aproximar el coneixement i la pràctica (transferència del coneixement), 

noves vies d’obtenció de recursos (crowd-funding), entre d’altres.   

Paper proactiu de l’Agència en la transferència del coneixement 

Transferir el coneixement no és la funció principal de l’equip investigador ni tampoc 

la del decisor clínic i sanitari, encara que això no eximeix la corresponsabilització. 

L’Agència té una proximitat tant en el món científic com en el de la presa de decisi-

ons clíniques i sanitàries. Què passaria si l’Agència assumís un paper actiu de “faci-

litador” o “mediador” del coneixement? 

�	 Promoure la celebració de l’acte de cloenda de les convocatòries com a acció 

de transferència (així ha estat en la majoria d’edicions tancades).

�	 Identificar en la literatura quines són les estratègies més efectives per a la trans-

ferència de coneixement generat en els diferents contexts estudiats.

�	 Identificar, promoure i disseminar bones pràctiques en l’ús del coneixement. 

�	 Donar suport als investigadors en la transferència de coneixement als decisors 

i a l’inrevés. 

Continuïtat del Projecte ISOR

Continuar “la recerca sobre la ciència” amb l’objectiu de contribuir en l’avenç 

de la “ciència de la recerca”

Creixement en profunditat

A partir de la feina feta, elaborar una eina d’avaluació sistemàtica reconeguda a 

nivell internacional i local. 

Continuar l’aprofundiment qualitatiu en el coneixement del procés de la presa de 

decisions 

Ampliació de l’abast

L’avaluació d’altres convocatòries de recerca o programes de diferents àmbits.

Ampliació en l’orientació de l’anàlisi. Per exemple, l’anàlisi ‘des de dalt’  per arri-

bar a il·lustrar els impactes en guanys en salut, millores del sistema sanitari o presa 

de decisions.

Continuar ‘la recerca 
sobre la ciència’          

per contribuir en 
l’avenç de la ‘ciència              

de la recerca’

Revisió del “procés” 
davant els nous 

reptes i amb                
les noves eines

L’Agència com a 
facilitador de             

la transferència del 
coneixement
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