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Introducció
La confluència de tecnologies noves (informàtica en nú-
vol, mobilitat, sensors, analítica web, xarxes socials, genò-
mica, etc.) està generant l’oportunitat de transformar di-
gitalment indústries senceres. El sector de la salut genera 
molt coneixement i és susceptible d’aprofitar aquesta situ-
ació per a la millora estructural del disseny i la prestació 
de serveis. En la intersecció d’aquest ventall d’innovacions 
tecnològiques i el sistema sanitari es troba el que s’anome-
na salut digital, que es podria definir com la millora i la 
transformació del sistema de salut i l’organització sanitària 
mitjançant la introducció intensiva de noves tecnologies 
indicades en cada moment. Totes les línies d’actuació del 
Pla de salut han de preveure l’aplicació de la salut digital 
i el desenvolupament tecnològic com a instruments per 
aconseguir els objectius proposats.

Projecte 10.1. Aplicació de la salut digital en 
estructures assistencials
Les estructures assistencials actuals han estat concebudes i 
desenvolupades en moments en què les noves tecnologies 
digitals no existien o bé es trobaven en un estat incipient 
de creació. El nostre sistema és un bon exemple internaci-
onal de la incorporació de tecnologies noves en diferents 
àmbits (imatge digital, prescripció electrònica, història 
clínica compartida de Catalunya, entre d’altres). La incor-
poració de la tecnologia ha seguit normalment la lògica de 
millorar la situació actual i, en aquests moments, es consi-
dera necessari estudiar la lògica transformacional. Alhora, 
la incorporació de la tecnologia genera moltes dades que, 
si es gestionen bé, poden donar informació rellevant com 
a suport a la presa de decisions tant operatives com estra-
tègiques.

Objectius per a 2020
 – Identificar les oportunitats de millora assistencial 

amb l’aplicació de les TIC i desenvolupar solucions de sa-
lut digital i reenginyeria de processos en l’àmbit de l’aten-
ció primària i de l’atenció especialitzada, així com de la 
continuïtat assistencial.
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 – Implantar un model de dades assistencials en temps 
real per a la presa de decisions assistencials.

Activitat inicial

Elaborar una eina col·laborativa que permeti analitzar i 
desenvolupar solucions per millorar l’atenció domiciliària 
des d’un punt de vista global, ja sigui en atenció primària 
(les visites domiciliàries i les urgències) com en l’àmbit de 
l’atenció hospitalària (hospitalització domiciliària) o altres 
accions que es puguin desenvolupar a domicili.

Projecte 10.2. Aplicació de la salut digital en 
processos assistencials
De la mateixa manera que succeeix amb les estructures 
assistencials, la cobertura tecnològica dels plans directors 
i dels processos assistencials és un objectiu de la línia 10 
“Salut digital”.

Objectiu per a 2020
Identificar, conjuntament amb els plans directors i les lí-
nies del Pla de salut, els processos assistencials que puguin 
ser objecte de reenginyeria de processos i introduir-hi les 
tecnologies com a part habitual de la prestació de serveis.

Activitats inicials

Plantejar una aplicació pràctica en el procés d’atenció 
oncològica de la mà del Pla director d’oncologia que 
cobreixi tot l’espectre assistencial: des de la prevenció fins 
al seguiment. Aquest exercici ha d’actuar com a projecte 
demostratiu per a altres processos d’atenció. 

Encreuar, conjuntament amb l’equip del Pla director 
d’oncologia, de les necessitats del Pla de salut amb les 
possibilitats tecnològiques identificades per plantejar un 
procés de millora i transformació. 

Projecte 10.3. Aplicació de la salut digital en 
l’experiència de la persona
L’experiència del pacient és definida per l’Institut Beryl 
com la suma de totes les interaccions, modulades per 
la cultura d’una organització, que influencien les per-
cepcions del pacient al llarg del contínuum de l’atenció. 
L’experiència del pacient requereix el suport de les tec-
nologies de la informació, que permeten la recollida sis-Annals de Medicina 2018;101:7-8.
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 – Definir els fluxos d’informació i un model de gestió 
de la demanda d’avenços tecnològics i de gestió de la in-
formació coordinats.

 Activitats inicials
Analitzar el nivell de cobertura tecnològica del conjunt de 
sistemes d’informació del SISCAT. 
Identificar l’evolució de les necessitats assistencials per als 
propers cinc anys per tal de poder definir l’evolució dels 
sistemes d’informació en forma de pla de sistemes. 
Identificar els primers fluxos comuns d’informació i les àrees 
clau de gestió de la demanda d’avenços tecnològics. 

Projecte 10.5. Aplicació de la salut digital en 
informació per a la presa de decisions operatives
El valor de les TIC en l’entorn assistencial ha esdevingut 
inherent al sistema, tant per la millora d’eficiència del sec-
tor com pel caràcter consubstancial que té a la pràctica 
assistencial. Disposar d’informació en temps i forma per a 
la presa de decisions en tots els nivells i per a tots els actors 
del sistema, serà la palanca de canvi perquè la pràctica as-
sistencial sigui: més segura, de més qualitat i més eficient.

Objectius per a 2020
 – Donar als nostres professionals accés a tota la infor-

mació dins el termini establert i en la forma escaient com 
a suport a la presa de decisions operatives.

 – Aplicar la transparència en la qualitat de la salut, mit-
jançant la publicació d’informació comparativa per al bench-
marking. Dades obertes, per a tots els proveïdors del SISCAT.

 Activitats inicials
Desenvolupar i iniciar la implantació d’un pla de sistemes de 
gestió de la informació assistencial, tant per a les necessitats 
actuals com per a la projecció exponencial en l’ús de les dades 
per a l’anàlisi de valors predictius i algoritmes de decisió. 
Iniciar la transformació de l’arquitectura d’explotació 
de dades per poder respondre a les necessitats creixents 
d’informació. 
Establir una comissió d’experts en gestió i modelatge de la 
informació, flux de dades i homogeneïtzació de catàlegs, 
ontologies i arquetips. 

temàtica d’informació i ajuden a la personalització dels 
serveis. Aquesta acció consisteix en l’anàlisi de la situació 
actual en termes de capacitat de recollida d’informació i 
el plantejament de la millora de l’experiència del pacient 
en un procés assistencial determinat mitjançant el codis-
seny amb la participació dels professionals i els pacients 
implicats.

Objectiu per a 2020
Desenvolupar el model tecnològic per recollir l’experièn-
cia de la persona (percepció de qualitat de l’atenció) dins 
del sistema sanitari.

 Activitats inicials
Analitzar experiències internacionals i del nostre entorn. 
Establir una xarxa de centres i organitzacions que volen 
desenvolupar projectes al voltant de l’experiència digital de la 
persona. 
Identificar el primer àmbit d’aplicació de cobertura 
tecnològica a l’experiència del pacient; per exemple: procés 
oncològic, malaltia crònica lleu, intervenció quirúrgica en 
intervencions garantides (llista d’espera), atenció a l’embaràs, 
etc. 

Projecte 10.4. Pla de sistemes
Els sistemes d’informació actuals donen cobertura a la 
prestació de serveis del present. Si els propers anys les 
prestacions sanitàries han de variar en quantitat i quali-
tat, és necessari desenvolupar nous sistemes d’informació 
i comunicació que satisfacin aquestes necessitats i que 
s’avancin per donar resposta a aquestes demandes noves 
i, a la vegada, s’adaptin a les noves tecnologies d’aparició 
recent. En un entorn de canvis constants pel que fa a les 
tecnologies i a la generació i el tractament de la informa-
ció, en l’àmbit assistencial cal definir un pla de sistemes 
integral del sector conjuntament amb els proveïdors del 
SISCAT.

Objectius per a 2020
 – Analitzar el nivell de cobertura tecnològica actual 

dels sistemes d’informació del SISCAT, fer prospeccions 
de les necessitats assistencials dels propers cinc anys i de-
finir el pla de sistemes del SISCAT.




