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Presentació Viure plenament amb bona salut física i psíquica és una aspiració elemental en 

l’ésser humà. És per això que el Govern de Catalunya la prioritza i hi inverteix 

pràcticament la meitat dels seus recursos. Però la seva consecució no és una tas-

ca fàcil. Mantenir una salut plena i per a tothom requereix tenir en compte una 

quantitat extraordinària de factors; entre els quals es troba el limitat coneixement 

sobre la fisiologia del nostre cos. Un concepte que ens lliga a tenir una actitud 

humil i activa. D’aquí l’esforç quotidià per poder interpretar i adaptar les solucions 

tecnològiques que van sorgint des de tots els àmbits del saber, i poder progres-

sar contínuament en la diagnosi, la prevenció i el tractament de les malalties. És 

un esforç que requereix la complicitat de tothom i cal vincular-lo a la formació 

constant dels nostres professionals i, alhora, a una tasca educativa que permeti 

l’apoderament de la ciutadania perquè es pugui fer corresponsable de la pròpia 

salut i sigui capaç de prendre decisions basades en evidències contrastades, con-

tribuint a la seva millora socioeconòmica així com de les desigualtats de gènere i 

sexuals. No s’ha d’oblidar el deure de socors, la cooperació i el benestar de tota 

la humanitat, així com el respecte al medi ambient. 

Aquesta empresa colossal ens obliga a planificar amb rigor per incloure, en cada 

moment, els procediments més ben contrastats i eficients. I aquí l’AQUAS, una 

agència líder a nivell mundial, realitza una activitat fonamental en ser capaç d’ava-

luar els fruits d’aquesta planificació i activitat assistencials. I ho fa d’una manera 

oberta a tots els actors implicats, no només obtenint-ne dades. La col·laboració 

és a molts nivells, incorporant les necessitats que se’n deriven a partir de generar 

nous indicadors; donant suport a iniciatives provinents dels equips de professio-

nals per aportar valor a la pràctica mèdica o gerencial; o avaluant la incorporació 

de nous elements innovadors.

El nou pla estratègic 2017-2020 identifica totes aquestes necessitats i té l’ambició 

de donar-hi resposta, refermant i retenint el talent que hem sigut capaços de cap-

tar i que volem seguir captant en el futur. D’aquesta manera podrem millorar el 

servei amb l’ambició de fer-nos nostre el rigor i l’excel·lència per poder interpretar 

“Malfia si tot surt perfecte” 
(dita persa)
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i incorporar intel·ligència fronterera i trencadora en salut, obrint-nos a tots els 

centres de recerca per guanyar massa crítica, perspectiva, transversalitat i diversi-

tat en els punts de mira.

Sabem que moltes vegades les hipòtesis de treball que fem en recerca es veuen 

refutades, fins i tot quan provenen de la més extrema anàlisi del coneixement 

vigent. Igualment, les actuacions assistencials innovadores, enteses dins del marc 

de seguretat, poden no aportar necessàriament el benefici que se n’espera; de 

la mateixa manera que la pràctica contrastada per molts anys d’experiència pot 

esdevenir anacrònica.

És per això que l’Agència, de manera rigorosa, amb una alta capacitat d’autocrí-

tica i constantment amatent als canvis i oberta a tota la comunitat científica i a la 

ciutadania, genera un criteri basat en l’evidència que ajuda a fer una millor presa 

de decisions que, a la fi, hauria de revertir en una major salut i sostenibilitat del 

sistema sanitari a Catalunya. 

Pere Joan Cardona

President del Consell d’Administració 



AQuAS
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Tres dècades en                                      
el recorregut de l’AQuAS 

Primers passos de l’Agència: La necessitat d’avaluar la tecnolo-
gia mèdica
La que avui es coneix com Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) és 

una empresa pública, adscrita actualment al Departament de Salut. Va néixer el 

1994 per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i ha anat evolucionant 

amb el temps com no podia ser d’altra manera. A la dècada dels 90 preocupava 

enormement a nivell dels planificadors i dels gestors sanitaris el tema de la tecno-

logia mèdica, que començava a desbordar els pressupostos sanitaris, i passava a ser 

causa principal del seu increment, per damunt de canvis demogràfics i inflacionaris. 

Sorgien noves tecnologies de la imatge molt més precises com la Tomografia Com-

putada (TC) o la Ressonància Nuclear Magnètica (RM) i tractaments farmacològics 

o quirúrgics amb un quocient benefici/risc més favorable. Només cal pensar en la 

difusió de la cirurgia mínimament invasiva o els fàrmacs biotecnològics; tot era 

cada cop més costós. S’hi va afegir, alhora, com una conseqüència de l’èxit de la 

medicina de la segona meitat del segle passat, que l’esperança de vida es va doblar 

des dels inicis del segle XX, un increment (tant percentual com en nombre absolut) 

de població envellida i la transformació de malalties agudes i de mal pronòstic en 

malalties cròniques, amb la infecció per VIH i alguns càncers com els casos més 

exemplars. És aleshores que, per informar de les decisions tant al nivell més macro 

(polítiques i sistema sanitari) com meso (organitzacions sanitàries), sorgeix l’avalu-

ació de tecnologies mèdiques: l’Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica (AATM) 

el 1994. En tractar-se d’una de les organitzacions pioneres en aquest camp, a nivell 

peninsular i europeu, s’estableixen vincles, xarxes i projectes col·laboratius tant a 

nivell estatal, europeu com internacional. 

A finals de segle s’anava posant de manifest, amb la realització de les revisions 

sistemàtiques de la literatura i metanàlisis, l’escletxa existent entre el que se sabia 

i es feia, però també en tot allò on mancaven estudis que aclarissin les incògnites 

persistents, quan es difonien tecnologies que no havien estat apropiadament ava-

luades. La variabilitat en la pràctica mèdica era cada cop més patent. És per això 

que l’Agència amplia el seu camp d’actuació amb la incorporació de la promoció 

AQuAS

1
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i l’avaluació de la recerca clínica (no comercial) i la recerca en serveis sanitaris 

per donar resposta a les necessitats de coneixement del sistema sanitari, però 

també quant a l’efectivitat i especialment eficiència (cost-efectivitat) de les inno-

vacions mèdiques. L’avaluació de tecnologies sanitàries (ATS) evoluciona en bona 

mesura per donar resposta a les noves necessitats d’avaluació del sistema que a 

més de les tecnologies més habituals (productes sanitaris, equipaments i proves 

diagnòstiques, entre d’altres) va incorporant també els fàrmacs, els programes 

de promoció i atenció de la salut, la tecnologia basada en la salut electrònica i, 

especialment, la salut mòbil (eHealth i mHealth, pels seus termes en anglès), així 

com les polítiques sanitàries. 

A la vegada, amb l’extensió del moviment de la medicina basada en proves (evi-

dència), l’Agència incorpora el desenvolupament, junt amb els professionals de 

la salut, de les Guies de Pràctica Clínica i els sistemes de priorització de la llista 

d’espera) com a eines que han de millorar els processos i, conseqüentment, els 

resultats de l’atenció sanitària. L’Agència passa a anomenar-se aleshores Agència 

d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, l’AATRM (1999) i, des del 2001, 

gestiona l’avaluació científica de la convocatòria de recerca biomèdica que anual-

ment realitza la Fundació La Marató de TV3.

Nous reptes sistèmics
de Resultats (àmbit hospitalari, atenció primària, sociosanitari, salut mental, salut 

pública i altres que s’hi afegiran); i de l’altra, un cop es fa palesa la reutilització de 

les dades de salut de què el sistema sanitari disposa per tal d’afavorir l’avaluació i 

millora de l’atenció sanitària, l’Atles de variacions de la pràctica mèdica i l’avaluació 

de processos i el grau d’acompliment amb indicadors de qualitat d’aquests, espe-

cialment en malalties cròniques i l’atenció integrada (en salut i social) d’aquestes. 

Al mateix temps, el registre d’artroplàsties de Catalunya (RACat), gestionat per 

l’Agència des del 2005, és pioner a enllaçar diverses fonts d’informació, tant de 

l’atenció hospitalària com de la primària, entre d’altres.

Hi ha, també, una participació creixent en projectes europeus, vinculats de forma 

majoritària a l’avaluació de la tecnologia sanitària; i després estenent-se a altres 

àmbits d’actuació, especialment els relacionats amb les TIC i salut, malalties crò-

niques i amb la compra pública d’innovació. Tot això porta al desenvolupament 

d’un àmbit específic d’innovació dins l’Agència. No hi ha dubte que la innovació, 

en tot el seu procés de desenvolupament, especialment pel que fa a productes 

sanitaris i a la innovació en processos i organització, requereix una alta expertesa 

en avaluació al llarg de les diferents fases.

Els canvis tecnològics i socials, que són imparables, generen noves necessitats i 

reptes. El context passa a ser encara més fràgil amb una despesa sanitària creixent 

fins a l’entrebancada de la crisi financera i econòmica (2008), els canvis demogrà-

fics afegits (l’envelliment i la immigració), amb l’afegit de més innovacions diag-

nòstiques i terapèutiques (anticossos monoclonals, robòtica, tomografia d’emissió 

de positrons, per posar uns exemples), la medicalització creixent de la societat (la 

salut com a bé de consum) i el paper cada cop més influent de les tecnologies de 

la informació i comunicació (TIC) en la societat. La digitalització i la presència ubi-

qua dels ordinadors, internet i les xarxes socials ho està transformant tot, també la 

medicina. Les TIC apareixen aleshores com una eina per fer una atenció sanitària 

més integrada, efectiva i eficient. L’Agència pren el nom d’Agència d’Informació, 

Avaluació i Qualitat en Salut, l’AIAQS (2010) sense minvar les competències i acti-

vitats anteriors, fora de la recerca que el Departament de Salut incorpora a la Di-

recció General de Planificació. Tanmateix, l’Agència roman responsable de la gestió 

científica de la Marató de TV3 i obre una nova línia de treball amb l’avaluació de 

l’impacte social de la recerca (la recerca de la recerca) com una iniciativa pròpia i de 

col·laboració internacional. Noves propostes prenen també protagonisme; d’una 

banda, l’Observatori del Sistema de Salut i els seus informes periòdics de la Central 
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Nous projectes emblemàtics que l’Agència impulsa
S’entra, així, a la darrera etapa de l’Agència que ve marcada pel canvi de nom cap 

a Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, l’AQuAS (2013). És aleshores que, en 

resposta a iniciatives pròpies i polítiques del Parlament de Catalunya, l’analítica de 

dades per a la recerca i la innovació en salut al nostre país pren tota la seva im-

portància i es crea al 2016 un programa específic per al seu desenvolupament: el 

Programa públic d’analítica de dades per a la recerca i innovació en salut (PADRIS). 

És un programa que a banda de posar a l’abast dades del sistema per a la recerca i 

la innovació, ha de ser justament una de les fonts d’informació de gran rellevància 

per l’avaluació pròpiament dita, basada en les dades del món real (Real World 

Data en anglès) del nostre propi context i que complementi l’evidència científica 

procedent de la revisió bibliogràfica.

Al mateix temps, la dinàmica social de sobrediagnòstic i sobretractament, amb 

tots els riscos i el malbaratament que això suposa, tenint com a substrat l’experte-

sa en revisió sistemàtica de la literatura i metanàlisi, porta al desenvolupament de 

nous projectes en el si de l’Agència: l’Essencial, que busca reduir -si no abando-

nar- totes aquelles rutines i pràctiques mèdiques que no aporten cap valor per al 

malalt; i el projecte Decisions Compartides, que vol contribuir a informar el model 

deliberatiu en què s’ha d’emmarcar cada cop més la relació pacient (persona sana 

en intervencions preventives) i professional de la salut. Això suposa alinear-se en 

la renovació del sistema de salut cap a una atenció sanitària més centrada en les 

persones, en els pacients, en la ciutadania. Més recentment s’integra a l’AQuAS la 

Central de Balanços, fins aleshores pertanyent al CatSalut, instrument tècnic que 

permet conèixer l’evolució en el temps de la informació econòmica i financera 

dels hospitals i centres del SISCat. També en aquest mateix període, l’avaluació 

farmacològica, que s’havia incorporat a l’Agència, passa a mans del finançador 

de l’assistència. No s’ha d’oblidar que és a nivell micro, on es prenen la major part 

de les decisions en salut i on, segons algunes estimacions, es decideix el destí del 

80% del pressupost sanitari. 

L’Agència, doncs, en aquesta evolució des de la seva creació el 1994, ha anat 

canviant, no sols de denominació, sinó també de membres del Consell d’Admi-

nistració, Consell Assessor i Direcció. Els seus estatuts s’han modificat per tal de 

contemplar l’ampliació i modificació d’àmbits d’activitat. El que es pot dir des 

de la perspectiva actual és que l’AQuAS, amb tota la història precedent, segueix 

informant i aportant coneixement valuós, tant per les decisions que es prenen a 

tots els nivells del Sistema de Salut (macro, meso i micro) com per part de tots 

els partícips d’aquest: polítics i legisladors, planificadors i finançadors, gestors, 

indústria farmacèutica i de productes sanitaris, recercadors, mitjans de comuni-

cació i xarxes socials i, com a nucli bàsic, ciutadans (sans o malalts, associacions 

de pacients i familiars) i professionals de la salut (societats científiques i col·legis 

professionals).

Joan MV Pons

Director científic de l’AQuAS



14PLA ESTRATÈGIC AQuAS 2017-2020

L’Agència i els escenaris futurs
Aquest Pla Estratègic té com a objectiu definir les línies estratègiques de l’AQuAS 

pels propers quatre anys, a més a més de posar les bases per a la modelització de 

les agències d’avaluació del futur. L’Agència, amb les seves tres dècades d’existèn-

cia, ha esdevingut una organització exemplar en desenvolupament organitzatiu 

adaptatiu i transformacional. Actualment, l’Agència està dotada dels pilars neces-

saris per afrontar el reptes de futur en avaluació, innovació i analítica de dades; 

alhora que es posiciona com una de les pioneres en el que han d’esdevenir les 

agències d’avaluació. El context i la dimensió demogràfica; l’entorn i el sistema de 

salut i social, caracteritzat per la diversitat de proveïdors amb neguit per innovar, 

amb sistemes d’informació capaços de captar, transferir i compartir informació; 

i l’existència de dades de gran qualitat són circumstàncies que ofereixen una 

oportunitat singular en el desenvolupament del model de la pròpia Agència, i en 

esdevenir un referent del que seran les agències del futur.

L’AQuAS està concebuda per una tríada interdependent: l’avaluació, l’analítica 

de dades i la innovació. Aquests tres pilars es retroalimenten entre ells. L’avalua-

ció està evolucionant cap a la superespecialització, alhora que és imprescindible 

la implicació de les persones en els processos avaluadors. Calen, doncs, nous 

marcs avaluadors, flexibles i adaptables a les noves tecnologies emergents, com 

per exemple les relacionades amb el món digital, la biotecnologia, la medicina 

personalitzada, entre d’altres. El nou paper que l’Agència ha de jugar és el d’im-

pulsor i desenvolupador permanent de nous models avaluadors, fet de forma 

coparticipada amb altres agències, centres de recerca i innovació i l’acadèmia. 

D’aquí el motiu d’explorar noves formes col·laboratives com poden ser la creació 

d’instituts universitaris vinculats a diverses universitats. És aquí on l’Agència juga 

un paper de pont entre l’acadèmia, els desenvolupadors de noves tecnologies, 

els proveïdors i els usuaris finals, siguin quins siguin. L’Agència, amb la conjunció 

d’avaluació amb l’analítica de dades, té el potencial d’estar present en cadascuna 

de les fases dels processos d’innovació, ja sigui en el desenvolupament de noves 

tecnologies, de productes, de fàrmacs, però també en el redisseny de processos 

assistencials i planificació; alhora que està capacitada per utilitzar la ciència de les 

dades a fi de poder modelitzar, desenvolupar escenaris predictius i fer simulaci-

ons, per a la planificació, innovació i recerca.

El potencial de l’Agència va més enllà de l’àmbit de la salut. En uns moments en 

què cada vegada els sistemes assistencials, tant de salut com socials, es troben 

més interrelacionats, l’AQuAS ha de tenir una mirada d’un abast intersectorial, 

a l’hora de treballar coordinadament amb agències existents de diferents sec-

tors. D’altra banda, i cara a vetllar per l’assoliment d’aquests objectius, cal una 

reformulació de la cultura de l’organització, on prevalgui la transversalitat i la 

maximització de l’expertesa, però també cal repensar la pròpia governança de 

l’Agència, dotant els òrgans de direcció de la màxima independència i reduint, en 

el que es pugi, l’impacte dels cicles polítics en la pròpia dinàmica de l’Agència. 

Cal, finalment, definir un model propi de negoci que tingui present la sostenibili-

tat i viabilitat futura, reduint la dependència d’uns pocs principals sense deixar de 

banda el paper que se li atorga en el sistema. 

El repte de futur de l’AQuAS és el de seguir mantenint el rigor, la credibilitat i 

l’excel·lència, alhora que ha de combinar-ho amb la cerca de noves oportunitats 

de creixement i lideratge en el món de l’avaluació, innovació i analítica de dades. 

El futur de l’AQuAS té, doncs, un impacte rellevant en el sistema de salut i social 

de Catalunya, i té el potencial de jugar un paper determinant a nivell internacional.

Toni Dedeu

Director de l’AQuAS
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Objectiu El Pla Estratègic 2017-2020 de l’AQuAS pretén preveure i prioritzar els objectius 

per a complir la seva missió, planificant les línies estratègiques a partir d’una 

anàlisi en profunditat de la situació interna i externa i de la revisió dels resultats 

obtinguts de l’últim Pla estratègic 2013-2017.

Aquest Pla Estratègic ha comptat amb la participació i aportacions de 86 perso-

nes, entre personal de l’AQuAS i membres del seu Consell d’Administració.

AQuAS
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Missió Generar coneixement rellevant mitjançant 
l’avaluació i l’anàlisi de dades per a la presa 
de decisions amb la finalitat de contribuir 
a la millora de la salut de la ciutadania 
i la sostenibilitat del sistema de salut de 
Catalunya.

AQuAS
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Indústria 
farmacèutica, 
de productes i 
de tecnologies 

sanitàries

Polítics,   
decisors, 

planificadors          
i finançadors

Persones, 
institucions de 

recerca, formació 
i innovació

Mitjans de 
comunicació 
i societat en 

general

Professionals 
de la salut 
i societats 

científiques

Proveïdors 
assistencials

Més valor

Avaluació 
Independent 

i Analítica           
de Dades

Transparència

Exploració i 
Prospecció            
de futur

Implicació  
de les 

persones i 
altres actors

Més qualitat

Més eficiència

Més seguretat

Persones/
ciutadania

L’Agència, en el compliment de la seva missió, exerceix diverses funcions dins del sistema de salut de Catalunya: 



18PLA ESTRATÈGIC AQuAS 2017-2020

Visió

Què vol dir ser reconeguda?
Vol dir tenir rigor professional i consistència. El rigor professional es construeix amb 

l’exigència sobre la qualitat dels productes. Requereix el talent dels professionals, 

recursos i aprenentatge continu.

Paral·lelament, ser reconegut exigeix tenir una estratègia comunicativa ambiciosa 

que sigui capaç de posar en valor la feina feta i els èxits assolits. Per tant, el treball 

comunicatiu ha de generar visibilitat de l’Agència a l’entorn sanitari i a la societat.

El cercle de creació de valor de l’Agència que s’incorporà en la Pla estratègic 

2013-2017 segueix tenint plena vigència ja que suposa una retroalimentació a 

través de l’avaluació de l’impacte i la millora continuada dels productes AQuAS

4

Ser una agència d’avaluació referent i amb 
veu reconeguda, independent i necessària  
per a la presa de decisions informada dels 
diferents partícips del sistema de salut a 
Catalunya.
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AQuASValor pel sistema de salut

Evidència científica                
i Analítica de Dades Anàlisi crítica i síntesi Retiment                 

de comptes 
i informar 
decisions

Anàlisi,  
variabilitat 
i mesura 

comparativa 
de processos                   

i resultats

 Identificació 
d’intervencions més 
efectives, segures                     

i eficients

Innovar per 
obtenir millors 
resultats clínics                            

i econòmics

Cultura de la 
retroalimentació 
i aprenentatge 

continuat

Cercle de creació de valor de l’Agència
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Què vol dir ser independent?
Vol dir elaborar un producte mitjançant processos transparents i metodologia 

robusta i en base a la revisió i síntesis de la millor i més actualitzada evidència ci-

entífica junt amb l’analítica de dades (real world evidence/data) de què es disposi 

per evitar al màxim els biaixos i potencials conflictes d’interès. 

Vol dir tenir un elevat prestigi professional guanyat amb el rigor de la feina que 

pugui ser qualificada externament com a ben feta. 

Què vol dir ser necessària ?
Vol dir que altres actors del sistema de salut reconeixen el caràcter imprescindible 

de l’AQuAS en el compliment de les seves pròpies missions, i que els ciutadans 

(sans o malalts) i els professionals de la salut es beneficien del coneixement gene-

rat per la presa de decisions en el seu entorn immediat.

Per ser imprescindible s’ha d’encaixar en les necessitats de l’àmbit més pròxim i 

local tot col·laborant en l’àmbit internacional.

Valors de l’AQuAS

Prospec

AQuAS

5

Rigor

Oportunitat en el temps

Transparència

Pensament crític, disruptiu        
i fronterer

Compromís amb la societat

Professionalisme

Col·laboració/participació

Afegir valor al sistema 

Imparcialitat



Línies             
estratègiques 

Valors de l’AQuAS

Prospec
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Per tal de complir la missió de l’Agència i materialitzar la seva visió aquest pla 

contempla diverses línies estratègiques que plantegen un objectiu i un seguit 

d’actuacions per a assolir-lo.

Línies estratègiques 

1 Avaluació orientada al sistema de salut, de recerca            
i innovació i a la participació de la ciutadania 

2

3

5

4

6

L’analítica de dades en tots els processos avaluadors

Fomentar, atraure i retenir el talent 

Interdisciplinarietat i lideratge organitzatiu

Internacionalització i participació en xarxes

Comunicació i visibilitat externa
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1
L Í N I A

L’analítica de dades en tots                                                         
els processos avaluadors

La digitalització i la creixent capacitat de computació de les Tecnologies de la Infor-

mació i Comunicació (TIC) han desenvolupat de forma extraordinària els sistemes 

d’informació de l’àmbit de la salut i l’anàlisi de dades ha esdevingut una eina im-

prescindible per a la presa de decisions. L’AQuAS ha de ser un referent del “real 

world data/evidence”, com a mesura de l’efectivitat/seguretat en condicions reals 

i anar més enllà de la mesura dels efectes en condicions ideals o de laboratori (efi-

càcia) que s’obté amb l’examen crític de l’evidència científica.

Com fer-ho?

− Aportant tota la informació rellevant als processos avaluadors del sistema de 

salut en els seus diferents nivells a través de la interacció amb els seus múlti-

ples agents.

− Incorporant l’analítica de dades en l’avaluació de tecnologies i en l’avaluació 

dels processos i resultats de l’atenció sanitària i la recerca biomèdica.

− Afavorint, l’efectivitat comparada per al sistema de salut per poder superar 

les mancances dels processos reguladors per a la comercialització de fàrmacs i 

productes sanitaris i detectar  la millor alternativa existent.

− Aportant tota aquella informació quantitativa que els professionals, organit-

zacions i el sistema sanitari en el seu conjunt han de traspassar, de manera 

entenedora, als ciutadans.

− Traspassant aquelles avaluacions robustes portades a terme en altres països al 

context propi, assegurant-ne la seva transferibilitat i adequació d’acord amb 

les semblances que es constatin i realitzant els ajustos pertinents.

Avaluació orientada al sistema de salut,                                    
de recerca i innovació i a la participació de la ciutadania 

L’AQuAS com a generadora de coneixement per a la presa de decisions, ha creat el 

nou àmbit d’acció sobre l’atenció centrada en les persones per promoure la parti-

cipació de les persones en el disseny i continguts dels diferents productes i serveis 

que proveeix l’AQuAS, així com també adaptar el coneixement existent per fer-lo 

entenedor per a tothom. 

Com fer-ho?

− Desenvolupant un marc de participació de les persones estable i flexible que 

contribueixi als dissenys i continguts dels serveis i productes de l’AQuAS.

− Fomentant competències en salut (Health literacy i Health numeracy ) que fa-

cilitin la interpretació dels beneficis i riscos de les intervencions sanitàries, tant 

per als pacients com per als professionals sanitaris que han de transmetre de 

manera entenedora els riscos i beneficis de qualsevol intervenció mèdica.

− Millorant les competències en ciència (disseny metodològic, avaluació, prio-

rització) que faciliti la participació activa del pacient/ciutadà en la presa de de 

decisions sobre l’avaluació, la priorització, desenvolupament i disseminació de 

la recerca.

− Fomentant la cocreació de serveis, la participació activa dels ciutadans/paci-

ents en la recerca en salut i en l’avaluació del serveis sanitaris que tingui en 

compte els resultats que els són d’interès.

− Desenvolupant en tots els productes de l’Agència un nou format de lectura fà-

cil amb recursos visuals que facilitin la comprensió i la lectura en un llenguatge 

entenedor.

2
L Í N I A

Línia 2: l’

 
Com fer-ho?
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Fomentar, atraure                                                                       
i retenir el talent 

Fomentar la retenció i motivació dels professionals i que es reconegui el talent 

tenint en compte les competències i capacitats que es poden desenvolupar. Per 

això es clau oferir als professionals oportunitats per desenvolupar el seu talent fo-

mentant la formació continuada i el desenvolupament del seu perfil professional.

Com fer-ho?

− Estimulant la transversalitat i interdisciplinarietat entre els professionals i poten-

ciar les seves capacitats oferint un reconeixement de la progressió individual.

− Millorant la qualitat de les contractacions i l’estabilitat de la plantilla, tant en 

relació a la durada dels contractes com a les condicions econòmiques, analit-

zant les possibilitats d’eixamplar els límits actuals de les polítiques de contra-

ctació de personal, d ’acord amb la normativa vigent en cada moment.

− Dotant l’Equip Directiu del paper de porta d’entrada dels encàrrecs i projectes 

per seleccionar conjuntament els professionals més idonis per a cada projecte.

− Realitzant una anàlisi detallada de les necessitats objectives de professionals 

quant a nombre i capacitació per al desenvolupament d’aquest pla estratègic.

− Introduint sistemes d’avaluació dels professionals lligats al model de carrera 

professional a desenvolupar.

− Promovent el talent mitjançant accions de formació i altres que aportin un 

valor afegit a l’organització com la formació continuada interna i externa.

Interdisciplinarietat                                                                     
i lideratge organitzatiu

L’Agència necessita enfortir el treball col·laboratiu entre els diferents professi-

onals que la constitueixen per maximitzar el valor afegit aportat i per a l’opti-

mització dels seus recursos. Per donar resposta a aquesta línia s’ha de reforçar 

la comunicació interna i incrementar l’agilitat organitzativa per tal d’augmentar 

l’eficiència funcional de la institució i la qualitat dels productes que s’elaboren. 

Com fer-ho?

− Liderant des de l’Equip Directiu el desplegament de les línies estratègiques i 

els projectes per tal de fer possible la missió de l’agència, garantint també la 

coordinació, el desenvolupament, la integració i la motivació dels membres de 

l’organització.

· Afavorint perfils professionals polivalents amb expertesa en diferents àmbits 

(estadística, analítica de dades, anàlisi sistemàtica i crítica de la literatura) que 

puguin estar implicats en diversitat de projectes.

· Afavorint la comunicació interna mitjançant la millora de les eines existents i 

organitzant sessions internes sobre els projectes i encàrrecs en curs

· Fomentant la figura del cap/responsable de projecte que asseguri que aquest 

es porta a terme, quan així calgui, de forma transversal, amb la inclusió de 

tècnics i l’expertesa òptima de diferents àmbits.

· Alineant les unitats de suport amb les necessitats dels àmbits d’acord amb les 

prioritats que es deriven d’aquest Pla estratègic.

3
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Internacionalització                                                                   
i participació en xarxes

La internacionalització i la presència de l’Agència i el sistema de salut català en 

escenaris internacionals tenen un objectiu múltiple:  incrementar la visibilitat com 

a referent del sector, afavorir les capacitats prospectives de l’Agència per tenir a 

l’abast altres experiències a nivell europeu/global i establir xarxes i relacions d’in-

tercanvi de coneixement i per compartir projectes. 

Com fer-ho?

− Participant activament en les xarxes i grups de treball estatals i internacionals 

en els àmbits d’expertesa de l’Agència, com l’avaluació de tecnologies sanità-

ries i serveis sanitaris, registres sanitaris, atenció integrada i atenció a la croni-

citat, sobrediagnòstic, decisions compartides, ehealth i mhealth, data analytics 

i compra pública innovadora.

− Liderant i participant en consorcis de projectes europeus. Fomentar simultà-

niament la participació d’altres entitats del sistema de salut en propostes i 

projectes

− Disseminant els projectes a nivell internacional i els documents elaborats per 

l’Agència, tot produint materials i productes multilingües.

− Col·laborant amb altres institucions de l’àmbit de la salut a nivell internacional 

per a l’intercanvi d’experiències i coneixements.

Comunicació                                                                               
i visibilitat externa

La comunicació és un element clau a l’Agència per tal de donar-se a conèixer i 

aconseguir més reconeixement i impacte en el coneixement per al sistema de 

salut i en el suport a la presa de decisions. L’AQuAS ha d’adaptar l’estratègia de 

comunicació a qui va dirigida (gestors, investigadors, professionals de la salut, 

pacients i ciutadania, entre d’altres). Alhora, la comunicació és un element clau 

de cohesió en l’organització i cal proporcionar espais i eines  que promoguin la 

participació i col·laboració entre els diferents àmbits d’actuació i professionals 

implicats.

Com fer-ho?

− Establint una estratègia de comunicació integral basada en objectius especí-

fics, mesurables, realistes i definits en el temps i que doni resposta a les neces-

sitats dels diferents àmbits d’actuació.

− Identificant i segmentant els públics d’una manera precisa i adaptant els pro-

ductes i materials per tal d’incrementar la visibilitat i l’impacte de l’AQuAS.

− Prioritzant els productes estratègics que han de ser traduïts per tal de potenci-

ar la internacionalització i la marca AQuAS.

− Fomentant la presència a les diferents xarxes socials i ampliar el ventall de 

canals de difusió actuals per millorar la visibilitat externa.

− Incloent i explotant indicadors d’avaluació que ajudin a fer un retorn de la 

difusió dels productes assegurant així una contínua millora dels processos.

5
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Àmbits d’acció Àmbit d’acció 1. Avaluació de tecnologies i qualitat

L’avaluació de les tecnologies sanitàries (ATS), nucli original de l’Agència, sem-

pre amb l’atenció posada en un ampli ventall de tecnologies i que actualmente 

inclou tot el ventall de l’e-salut i salut digital. Aquest àmbit circumscriu les seves 

anàlisis partint de conceptes reconeguts com l’eficàcia/efectivitat, l’eficiència, la 

seguretat, la qualitat i l’acompliment, i també el desenvolupament d’indicadors 

i estàndards assistencials aplicats al llarg del continu assistencial. Un objectiu de 

l’àmbit és el d’incorporar en les seves anàlisis el “Valor per a la salut” (de l’anglès 

Value for Health). 

Línies d’acció:

1.1 Avaluació de l’estructura, processos i resultats de les intervencions en salut, 

analitzant-ne la variabilitat (en la pràctica clínica i en la provisió de serveis 

assistencials) i la qualitat, identificant les millors pràctiques en l’àmbit clínic, 

treballant estretament amb els professionals del sistema de salut, i fomentant 

la pràctica clínica òptima i l’ús eficient dels recursos. Especial menció mereix 

l’avaluació de nous models assistencials o de provisió de serveis en l’àmbit de 

l’atenció a la cronicitat i la atenció integrada.

1.2 Avaluació de tecnologies sanitàries i de serveis sanitaris, amb l’atenció posada 

en tot el seu ventall de tecnologies, des de les més convencionals (productes 

i equipaments, proves diagnòstiques) a les noves tecnologies en el camp de 

l’eSalut (incloent l’mSalut), salut digital i les tecnologies co-dependents i les 

intervencions complexes, per a l’ajuda presa de decisions en la seva aplicació 

i a qualsevol nivell.

1.3 Generar evidència per a l’avaluació i la millora de la qualitat assistencial a 

través de la informació provinent dels registres. Ajudar a generar l’evidència 

adequada al llarg del cicle de vida de la tecnologia i, quan se’n requereixi  
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més, desenvolupar les eines/instruments que ajudin a la recol·lecció i l’ús de 

dades d’alta qualitat que es considerin rellevants per la diversitat d’actors i 

organitzacions d’interès del sistema.

1.4 Impulsar els desenvolupaments en els àmbits de les terminologies i classifi-

cacions internacionals per a l’estructuració i anàlisi de la informació sanitària 

generada pel sistema, així com la identificació i promoció de l’ús adequat 

d’indicadors i estàndards de salut i serveis sanitaris.

Els Atles                   
de variacions                
i de qualitat              
del SISCAT

Els Atles de variacions i de qualitat del SISCAT analitzen les variacions mitjan-

çant l’anàlisi d’àrees petites (ecològica) dels procediments/pràctiques o morbidi-

tats d’interès i analitzen les interrelacions entre malalties/condicions, utilització, 

demanda, disponibilitat de recursos i estils de pràctica clínica. També poden tenir 

el potencial d’avaluar la qualitat en la provisió de serveis assistencials i identificar 

aquells elements de l’estructura i del procés que determinen unes millors o més 

òptimes pràctiques. 

http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/atles-de-variacions-i-de-qualitat-del-siscat/

PROJECTE ESTRATÈGIC

http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/atles-de-variacions-i-de-qualitat-del-siscat/
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Observatori sobre els efectes 
de la crisi en la salut de la 
població

OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA

Desigualtats 
socioeconòmiques en 
la salut i la utilització 
de serveis sanitaris 
públics en la població 
de Catalunya

http://observatorisalut.gencat.cat

Tercer informe, març 2017

Agència de Qualitat                                                       
i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Àmbit d’acció 2. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
La transparència en les decisions polítiques i el retiment de comptes en la gestió 

de recursos públics és una exigència de la ciutadania. Aquesta comença en la dis-

ponibilitat de dades sobre l’acció política i els seus resultats, que possibilita que la 

ciutadania tingui elements per poder opinar i incidir en la societat, i contribueix a 

la creació de la cultura de l’avaluació de les polítiques públiques. La transparència 

té un impacte en la salut de la població a través del disseny de millors polítiques, 

millor gestió i millor pràctica clínica.

Línies d’acció:

2.1 Difondre informació quantitativa de salut, posant a l’abast de la ciutadania 

informació sobre l’estat de salut de la població, els determinants de la salut i 

la utilització de serveis sanitaris; fomentar la disponibilitat de dades obertes de 

salut.

2.2 Mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits en l’àmbit de l’assistència sa-

nitària pels diferents centres del sistema sanitari integral d’utilització pública 

de Catalunya i en les principals línies de serveis.

2.3 Identificar i difondre les millors pràctiques i innovacions en gestió sanitària.

2.4 Analitzar l’evolució dels indicadors de salut de la població (estils de vida, 

consum de serveis sanitaris, incidència de determinades malalties) posant 

atenció preferent en la població en situació de vulnerabilitat i als eixos de 

desigualtat (gènere, territori, nivell socioeconòmic, etc.).

2.5 Generar coneixement en matèria d’atenció al final de la vida, en relació a 

com i a on mor la població, per a poder extreure conclusions i propostes de 

millora sobre l’ajuda i accés a tractaments o serveis per a estendre les garan-

ties del dret a una mort digna.

2.6 Analitzar la despesa sanitària, aprofundint en els temes de major utilitat per a 

la presa de decisions en planificació sanitària i Informar sobre la situació eco-

nòmica i financera dels hospitals i centres de la xarxa hospitalària d’utilització 

pública de Catalunya per tal de millorar la gestió. 

L’Observatori          
de les 

desigualtats 

PROJECTE ESTRATÈGIC

L’Observatori de les desigualtats en salut és l’evolució natural de l’Observatori 

dels efectes de la crisi en la salut de la població i posa l’accent en la monitorització 

d’indicadors en salut (i anàlisis específiques) d’acord als principals eixos de desi-

gualtat (gènere, territori i nivell socioeconòmic).

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-

salut/

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/
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Àmbit d’acció 3. Analítica de dades
La reutilització de les dades que el sistema sanitari recull constitueix una font que 

contribueix a l’avaluació, la planificació i la recerca i innovació en salut. El Pro-

grama Públic d’Analítica de Dades per a la Recerca i Innovació en Salut (PADRIS), 

com a programa públic i amb les màximes garanties ètiques, normatives i de 

transparència, respon a aquesta finalitat per donar resposta a les organitzacions 

que pertanyen al SISCat, als centres de recerca i a les universitats públiques de 

Catalunya. L’accés a informació de qualitat és un factor clau per excel·lir en recer-

ca i innovació i per a la millora dels serveis de salut. El PADRIS ha de servir  perquè 

els equips investigadors puguin accedir a aquestes dades i puguin desenvolupar 

projectes de recerca d’utilitat pública que respectin els principis ètics, de transpa-

rència i seguretat que beneficiïn la ciutadania.

Línies d’acció:

3.1 Anàlisi de dades i definició de cohorts per a la realització d’estudis

3.2 Realització d’anàlisis estadístiques i models predictius

3.3 Assessorament en l’explotació de les dades, recerca responsable i impacte

3.4 Coordinació amb altres entitats que duen a terme analítica de dades 

 Identificar les pràctiques innovadores en analítica i reutilització de dades en 

salut
El Programa públic d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en sa-

lut (PADRIS) posa a disposició de la comunitat científica les dades sanitàries relaci-

onades per impulsar la recerca, la innovació i l’avaluació en salut mitjançant l’accés 

a la reutilització i creuament de les dades sanitàries generades pel sistema sanitari 

integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), d’acord amb el marc legal i 

normatiu, els principis ètics i de transparència envers la ciutadania del programa.

http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/analitica_dades/index.html

PROJECTE ESTRATÈGIC

El Programa             
públic d’analítica          
de dades per a                                      
la recerca i la 

innovació en salut 
(PADRIS) 

http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/analitica_dades/index.html
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Àmbit d’acció 4. Recerca en salut
Les societats del coneixement inverteixen grans xifres de recursos en recerca per-

què es considera que aquesta és una font de prosperitat, avenç social i inversió en 

un futur millor per les generacions venidores. Una manera fonamental de donar 

suport a la planificació, desenvolupament i aplicació de la recerca és l’avaluació. 

L’avaluació de la recerca que fa AQuAS està orientada a promoure més i millor 

impacte en salut, mes enllà de l’excel·lència, que és condició necessària però no 

suficient. 

AQuAS té una aproximació integral en l’assoliment de l’impacte de la recerca en 

salut ja que a més a més de l’avaluació, també s’implica en capacitació, prospec-

ció i apoderament dels actors, ja que s’adreça a dos sistemes que parcialment 

conviuen, que són el sistema de salut i el sistema de recerca en salut. Això fa que 

hi hagi unes sinergies en l’aproximació a l’avaluació que no es troben en altres 

agències d’avaluació de la ciència.

Línies d’acció:

4.1 Avaluació de convocatòries competitives de recerca

4.2 Impacte Social de la Recerca (avaluació, formació i suport a estratègies)

4.3 “Avaluació responsable”, a través d’instruments de retiment de comptes i 

d’anàlisi sobre la recerca 

4.4 Participació i implicació dels actors en l’impacte de la recerca 

SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LA RECERCA  
I INNOVACIÓ EN SALUT. SARIS

El sistema d’avaluació de la recerca i innovació en salut (SARIS) és un ins-

trument estratègic de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut per al 

desenvolupament, seguiment i avaluació del Pla estratègic de recerca i innovació 

en salut (PERIS) 2016-2020. L’objectiu primari del SARIS és avaluar la recerca i la 

innovació en salut que es promou en el marc del PERIS 2016-2020 durant el seu 

desplegament. Els objectius secundaris són: avaluar per retre comptes, avaluar 

per millorar l’impacte a través de l’anàlisi, motivació i implicació. 

http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/avaluacio_recerca/saris/

PROJECTE ESTRATÈGIC

El sistema        
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i innovació en salut
(SARIS)

http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/avaluacio_recerca/saris/
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Àmbit d’acció 5. Innovació en salut
L’avaluació i la maximització de l’impacte de la innovació requereixen expertesa 

en el desenvolupament de noves mètriques, la identificació de necessitats no 

cobertes, el foment de la participació de l’usuari final i l’ús de dades massives. 

La compra pública d’innovació i la compra basada en valor són eines al servei de 

l’adopció d’innovació i permeten també acumular coneixement en benefici dels 

resultats del sistema. 

L’àmbit d’innovació impulsa activitats i projectes d’innovació en les àrees d’activi-

tat pròpies de l’Agència i dóna suport a l’adopció i implementació generalitzada 

d’innovacions per part de les entitats del SISCAT per a afavorir la millora dels re-

sultats en salut, la qualitat de l’atenció i la seguretat dels pacients i professionals. 

El rol de l’AQuAS en l’àmbit de la innovació, per tant, es circumscriu a totes aque-

lles iniciatives que, com agència de qualitat i avaluació, poden facilitar l’adopció 

de la innovació per part del sistema i els seus integrants. 

Línies d’acció:

5.1 Impuls i avaluació de nous instruments d’incorporació d’innovació com la 

compra pública d’innovació i la compra basada en valor.

5.2  Desenvolupament de noves metodologies d’avaluació per a maximitzar l’im-

pacte de les innovacions  del sistema de salut. 

5.3 Impuls de noves metodologies d’avaluació de serveis existents i de nous ser-

veis.

5.4 Suport a programes de desinversió/reinversió  de tecnologies obsoletes, ava-

luació tecnologies emergents.

El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores 

(CIMTI) posarà en valor la innovació del sistema  sanitari i social del país, per fer 

realitat els projectes que tinguin gran impacte en la salut amb una visió global. 

Un dels objectius claus és la visualització i transparència del valor afegit a nivell de 

salut (mitjançant l’avaluació ex post d’impacte), a nivell econòmic (reducció de la 

despesa), com a nivell social.

http://cimti.cat/ca/que-fem/marc-daccio-y-objectius/

PROJECTE ESTRATÈGIC

El Centre per                   
a la Integració              
de la Medicina                  

i les Tecnologies 
Innovadores 

(CIMTI)

b
as

ad
a 

valor

Compra

en el

http://cimti.cat/ca/que-fem/marc-daccio-y-objectius/


2017-202035PLA ESTRATÈGIC AQuAS

Àmbit d’acció 6. Atenció centrada en les persones
Les noves estratègies dels serveis sanitaris plantegen l’atenció centrada en les per-

sones com a eix vertebrador de les seves polítiques sanitàries. En aquest model, 

el rol de les persones (pacients i sans) en la cura de la seva salut, en el seguiment 

de mesures preventives i evitació d’hàbits tòxics, en l’adherència als tractaments 

prescrits és clau, però per això cal un grau de comprensió més gran del que supo-

sa la salut/malaltia, dels beneficis i riscos de les intervencions sanitàries  i del  sis-

tema sanitari que ofereix l’atenció. D’altra banda, vivim en una societat extrema-

dament medicalitzada i en què, pel que fa a la salut, s’interpreta que quan més, 

millor, oblidant que qualsevol intervenció mèdica, suposa un risc i sempre s’han 

de sospesar les dues balances per tal que els beneficis superin en escreix els riscos.

Línies d’acció:

6.1  Identificar les pràctiques clíniques i rutinàries que no aporten valor per con-

tribuir a millorar la qualitat assistencial, la innovació i la sostenibilitat del 

sistema sanitari, en la mesura que permet alliberar recursos que poden ser 

destinats a procediments que sí que afegeixen valor a la pràctica clínica. 

6.2  Desenvolupar eines de suport a la presa de decisions compartides per conèi-

xer les diferents opcions de maneig, tractament, avaluació de riscos i benefi-

cis i que les persones (sanes o malaltes) pugin prendre decisions informades, 

responsables i compartides amb els professionals de la salut.

6.3  Fomentar l’aprenentatge i capacitació en salut entre els professionals: po-

sant èmfasi en la cultura avaluativa i metodologia de la recerca en general i 

facilitar la interpretació d’estadístiques i probabilitats, informant de manera 

numèricament entenedora els beneficis i riscos de les intervencions.

6.4  Col·laborar amb la ciutadania i pacients per aflorar les seves necessitats, va-

lors i preferències.

6.5  Fomentar la participació dels pacients i la ciutadania en les estructures de 

l’AQuAS en els seus serveis i productes.  

L’Essencial, contribueix a la qualitat de l’atenció sanitària elaborant recomanaci-

ons per evitar l’atenció sanitària innecessària, les seves conseqüències en salut i 

en el malbaratament de recursos. El projecte col·labora estretament amb els pro-

fessionals sanitaris, mitjançant les societats científiques, per la identificació de les 

practiques clíniques de poc valor a evitar. L’estratègia de comunicació adreçada a 

professionals, pacients i ciutadania adequant el llenguatge als diferents actors és 

clau per disseminar les recomanacions i assoliment dels seus objectius.

 http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/essencial/

L’Essencial

PROJECTE ESTRATÈGIC
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Àmbit d’acció 7. Transversalitat
Els àmbits d’acció representen àrees d’expertesa diverses i complementàries que 

contribueixen al compliment de la missió de l’AQuAS gràcies als projectes i tas-

ques que es duen a terme. Tanmateix, i d’acord amb la línia estratègica de “In-

terdisciplinarietat i lideratge organitzatiu” d’aquest pla, el principal valor afegit 

de l’Agència rau en la interacció entre els diversos eixos d’acció per al desenvo-

lupament de projectes transversals més enllà de les línies d’acció temàtiques i 

organitzatives. 

D’aquesta manera s’identifiquen projectes i tasques que impliquen més d’una 

línia d’acció, fomenten els lideratges compartits i són una clara oportunitat per 

a assegurar un posicionament únic de l’AQuAS per a l’abordatge de qüestions 

complexes des d’una perspectiva multidisciplinària i multidimensional. 

7.1  Potenciar la integració de l’analítica de dades a les activitats de l’agència per 

a desenvolupar totes les seves línies estratègiques. 

7.2 Dissenyar nous esquemes d’avaluació de la Innovació. 

7.3  Impulsar i implementar un marc de participació de pacients i de la ciutadania 

als projectes de l’Agència.

7.4 Impulsar la presa de decisions basada en l’avaluació econòmica i impacte 

pressupostari.

7.5  Configurar equips tècnics de suport per als Plans Directors del Departament 

de Salut.

7.6 Configurar aliances estratègiques amb universitats que permetin interrelaci-

onar assistència-docència/formació i recerca en àmbits tecnològics específics.

Esquemes
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El relat perdura i s’actualitza: present i futur de l’Agència
també a les incerteses persistents sobre els serveis i les intervencions més idònies 

per malalts específics.

Una medicina realista és un atenció sanitària on els que intervenen busquen cons-

tantment la seva millora. Un instrument cabdal és l’analítica de dades en que la 

informació que el sistema de salut recull a través de múltiples fonts, pot ser reuti-

litzada, amb totes les garanties necessàries, no sols per la millora de l’atenció, sinó 

també per a l’avaluació, la recerca i la innovació. Les innovacions que aleshores 

s’incorporin, siguin de producte o servei, de procés, organitzativa o innovació 

social, han de reforçar més aquesta continuada millora en els processos i resultats 

de les intervencions sanitàries i això ha de redundar en una major salut i benestar, 

tant a nivell individual com col·lectiu. 

Una medicina realista, com diferents estudis mostren, ha de reequilibrar l’excessiu 

èmfasi (sobreestimació) que es fa dels beneficis i els menysteniment (infraestima-

ció) que es té cap els riscos i perjudicis. Ambdós elements de la balança s’han de 

tenir ben presents i proveir sols aquells productes i serveis on el balanç benefici/

risc sigui clarament (ben demostrat) favorable. Les pràctiques sense valor s’han 

d’abandonar. Els professionals han de saber traspassar les mesures dels riscos i 

beneficis de manera entenedora als ciutadans i pacients. La sobreutilització quan 

no aporta valor i la infrautilització, quan és clarament contraproduent, s’han de 

corregir, tenint sempre present el cost d’oportunitat que qualsevol activitat té i 

que hi ha altres necessitats socials (educació, habitatge, pensions, medi, infraes-

tructures, justícia, recerca, etc.) que si es poguessin finançar millor, també contri-

buirien al benestar social. 

1  http://www.gov.scot/Resource/0049/00492520.pdf 

Possiblement un dels documents que millor captura la transformació dels serveis 

sanitaris, empentada pel desenvolupament tecnològic i social, sigui el de la “Me-

dicina realista” elaborat per la Chief Medical Officer del NHS d’Escòcia.1

Una medicina realista, sense expectatives irrealitzables, suposa construir una 

atenció personalitzada (i una recerca responsable), que respongui a les necessi-

tats dels ciutadans (pacients o no) i als seus valors, preferències i circumstàncies. 

Això implica un canvi cultural cap a un model deliberatiu de relació professional 

de salut/ciutadà i de presa de decisions compartides i a una major participació 

ciutadana en els altres nivells decisoris. 

Una medicina realista, amb uns tècnics ben preparats i disposats, que compartei-

xen l’ethos del professionalisme en totes les seves actuacions, significa avaluar i 

reduir les variacions innecessàries en els processos i resultats de la pràctica clínica. 

Ni la geografia pot ser el destí ni l’opinió el criteri suficient. Els professionals han 

d’aportar el coneixement científic més robust i actualitzat i els ciutadans/paci-

ents, les seves experiències i preferències. Ambdues parts són importants. Suposa 

també reduir al màxim qualsevol dany, tota iatrogènia, sigui per efectes secun-

daris (previsibles o no), errors (de comissió o d’omissió) o per atzar. Vol dir també 

disminuir, en tot allò que sigui possible, tot malbaratament de recursos, sigui en 

l’atenció sanitària o en la recerca biomèdica. La recerca dita translacional sorgeix 

per esperonar el traspàs del nou coneixement científic que es genera a la pràctica 

mèdica, buscant així millorar els resultats de salut (supervivència i qualitat de vida) 

i econòmics (un millor resultat amb els mateixos recursos o el mateix resultats 

amb menys recursos). Però la recerca ha de respondre també a les necessitats de 

coneixement, no sols quan a malalties, trastorns i lesions que ens afecten, sinó 

http://www.gov.scot/Resource/0049/00492520.pdf%22
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