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Línia 9. Avaluació de resultats i transparència
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Text adaptat del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar el document
complet a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/

Introducció
Els sistemes d’informació són un element important en el
sector sanitari perquè faciliten el registre de les activitats
assistencials, el seguiment i la continuïtat, i també perquè
aporten informació que dona suport a la presa de decisions. D’altra banda, són clau per avaluar l’acompliment
del funcionament del sistema sanitari i per valorar si s’està
aconseguint l’objectiu per al qual s’ha creat. Els sistemes
d’informació han millorat molt els darrers anys, però cal
que continuïn millorant atenent la qualitat de les dades, la
capacitat d’anàlisi i la generació de coneixement a partir
d’aquesta informació.

Projecte 9.1. Avaluació de resultats de tot el
procés assistencial
En l’actualitat, s’avaluen els resultats assolits pels centres
assistencials (Central de Resultats). Tanmateix, partint de
la premissa que s’ha d’anar cap a un sistema sanitari més
integrat i centrat en les persones, cal avaluar els resultats
al llarg de tot el procés assistencial. Factors com ara l’estructura i el procés assistencial, i també l’estat dels pacients
(morbiditat associada i gravetat), s’han de tenir en compte per poder comparar resultats entre institucions o entre
professionals. Com més específics siguin els indicadors i
els models d’ajustament del risc, més útils seran per als
proveïdors a l’hora d’examinar els factors propis que afecten els resultats i més útils també per als sistemes de salut
i les persones per detectar variacions injustificades en l’accés als serveis i els resultats.
El desenvolupament actual dels sistemes d’informació en salut (big data en salut) fa possible aquesta anàlisi
longitudinal a partir de l’encreuament dels sistemes d’informació dels diferents recursos assistencials i de registres
específics de malalties. També permeten fer ajustaments
del risc per morbiditat i gravetat assistencial i poblacional.
La demanda actual de transparència i rendició de
comptes obliga que la informació obtinguda es posi a la
disposició dels públics en tots els formats, incloent-hi el de
dades obertes. És més, també obliga a mesurar i informar
d’aquells temes que la ciutadania cregui més rellevants.

Els resultats d’aquesta anàlisi han de permetre, d’una
banda, i mitjançant el benchmarking, identificar les millors
pràctiques que podrien incloure’s a l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya i, de l’altra, alinear objectius amb el projecte “Essencial”, i identificar pràctiques de poc valor.
Objectiu per a 2020
Analitzar, utilitzant el big data en salut, els processos
d’atenció més prevalents o d’especial interès, per tal de mesurar-ne la variabilitat, l’eficàcia, l’eficiència i la satisfacció
respecte a l’atenció rebuda.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Identificar indicadors per als processos assistencials
que abastin els aspectes d’eficàcia, eficiència i satisfacció
dels pacients.
–– Analitzar la variabilitat, l’eficàcia i l’eficiència mitjançant big data en salut.
–– Fer benchmarking.
–– Identificar les millors pràctiques.
–– Alinear-se amb el projecte “Essencial”, entre els processos i les recomanacions.
–– Comunicar-se amb la ciutadania.
Fita més destacada de 2017
Anàlisi de processos assistencials —els indicadors dels
quals s’integrin en la Central de Resultats i s’examinin amb
professionals clínics—, en què s’hagi pogut identificar les
millors pràctiques i difondre-les.
Activitats inicials
Elaborar nous atles de variacions de la pràctica clínica i de
qualitat en artroplàsties, fractures osteroporòtiques, cirurgia
oncològica digestiva i atenció integrada.
Identificar les necessitats d’informació que té la ciutadania
amb relació als temes de salut.
Seleccionar dos o tres processos per analitzar i els indicadors
que cal controlar.
Deliberar els resultats obtinguts amb professionals clínics.
Identificar les millors pràctiques en aquests processos.
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Compartir els resultats amb la ciutadania en tots els formats
possibles (incloent-hi el de dades obertes).
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Difondre les bones pràctiques mitjançant l’Observatori
d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya en
consonància amb les recomanacions del projecte “Essencial”.

Projecte 9.2. Avaluació de la implementació i de
la repercussió dels projectes d’atenció centrada
en les persones
Un dels factors clau de les polítiques sanitàries per aconseguir un impacte en la salut és implicar i coresponsabilitzar
els professionals, els pacients, els cuidadors i la ciutadania.
Hi ha dos projectes desenvolupats per l’AQuAS que volen
contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema sanitari proporcionant informació basada en l’eficiència, completa, adequada i comprensible per
tal d’apoderar i coresponsabilitzar els pacients, els professionals, els cuidadors i els ciutadans. Es persegueix la millora
en l’alfabetització per a la salut i els coneixements numèrics
bàsics (riscos i probabilitats, especialment) de les persones.
Els dos projectes dels quals s’avaluarà els resultats són
els següents:
–– Projecte “Essencial”. El projecte s’adreça principalment a professionals i pretén retirar les tècniques i els
procediments sovint considerats rutinaris que no aporten
valor ni en l’atenció a la persona (sana o malalta) ni en
la millora dels resultats (clínics o econòmics). El projecte
disposa del suport de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i
de la Salut de Catalunya i de Balears i de múltiples societats científiques, i l’objectiu són els professionals de la salut; tanmateix, algunes recomanacions del projecte s’adapten al pacient en format de díptic breu i amb un llenguatge
entenedor, en què s’explica al pacient per què es desaconsella una intervenció o pràctica concreta.
–– Projecte “Decisions compartides”. El projecte persegueix aportar informació fidedigna a les persones (sanes o
malaltes) sobre les alternatives existents davant d’una intervenció sanitària (de cribratge, diagnòstica, terapèutica)
i els avantatges i inconvenients de les diferents opcions. El
públic objectiu són els ciutadans; per això, tot el material
ha de ser molt entenedor, tant pel que fa a la redacció com
a l’exposició de les xifres, i pot ser també un material del
qual facin ús els professionals (com a eina facilitadora per
informar el pacient i, alhora, per millorar la comunicació).
Com diu el nom del projecte, es vol facilitar que les decisions siguin compartides a través d’un procés deliberatiu
entre el ciutadà (pacient o no) i els professionals per tal
d’escollir l’opció que, amb el suport de l’evidència científica, estigui més d’acord les preferències i valors del ciutadà.
Objectiu per a 2020
Disposar d’avaluacions sobre les repercussions d’aquests
dos projectes centrats en les persones amb dades qualitatives de la valoració de professionals i ciutadans, així com
dades quantitatives sobre recursos consumits.

Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Disposar de resultats de la implementació d’algunes recomanacions seleccionades del projecte “Essencial” en els equips d’atenció primària participants en la
prova pilot d’avaluació de facilitadors i barreres per a la
implementació.
–– Fer una avaluació preliminar de l’impacte del projecte “Decisions compartides” quant al grau de comprensió i valoració del material del web, així com de possibles
canvis en les tendències de la utilització dels procediments o intervencions que han estat subjecte de decisió
compartida.
–– Prosseguir amb la incorporació periòdica de recomanacions noves del projecte “Essencial” i de patologies o
intervencions adients al projecte “Decisions compartides”.
Actualitzar les recomanacions d’acord amb l’evidència científica que vagi apareixent.
–– Adaptar el contingut clínic del projecte “Decisions
compartides” a un format de lectura fàcil.
Fites més destacades de 2017
–– Anàlisi preliminar de la prova pilot sobre barreres i
facilitadors de la implementació de les recomanacions del
projecte “Essencial”.
–– Introducció via web d’un qüestionari de valoració
del contingut i de comprensió d’aquest qüestionari en el
projecte “Decisions compartides”.
Activitats inicials
Prosseguir i completar l’avaluació de la repercussió del
projecte “Essencial”.
Elaborar, després d’avaluar experiències internacionals,
una eina simple d’avaluació del web del projecte “Decisions
compartides”.

Projecte 9.3. Model de compra pública vinculat
al recull de les dades d’eficàcia i eficiència
Hi ha múltiples innovacions tecnològiques que, malgrat
que puguin estar sustentades en assaigs clínics explicatius,
no disposen de dades d’efectivitat en condicions reals (real
world evidence). És necessari implementar mecanismes
que permetin introduir elements d’avaluació d’aquestes
innovacions de manera que quedin avalades mitjançant
l’evidència, perquè, no només se’n recomani el reemborsament per part de l’asseguradora pública, sinó que també
s’ofereixi una millor definició —i més adequada— del perfil de pacient, dels professionals i de les institucions proveïdores (volum, capacitat tecnològica, disciplines, etc.).
El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i
la Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies
Sanitàries i Prestacions del Sistema Nacional de Salut han
definit un conjunt de tecnologies (productes sanitaris) per
monitorar-les.
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Objectiu per a 2020
Disposar d’un sistema de selecció, priorització i avaluació
propi per a les innovacions tecnològiques en les quals calgui
un coneixement dels riscos i beneficis en el context mateix.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Constituir un grup de treball conjuntament amb
la Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut per seleccionar i
prioritzar les tecnologies i la casuística que es considerin
necessàries.
–– Disposar de resultats preliminars de les primeres
tècniques concebudes per ser introduïdes en el marc d’un
estudi de monitoratge.
–– Incorporar noves tecnologies com a registres avaluatius.
Fita més destacada per al juny de 2017
Posada en marxa dels registres corresponents als projectes esmentats.
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Activitats inicials
Seleccionar les tècniques que calgui incloure en l’estudi de
monitoratge.
Participació de dos hospitals universitaris d’alt nivell
tecnològic designats pel CatSalut en el projecte de la vàlvula
endobronquial.
Fer participar dos hospitals universitaris d’alt nivell
tecnològic designats pel CatSalut, en el projecte de dispositiu
implantable endovascular per al tancament de l’apèndix
auricular esquerra.
Fer participar dos hospitals universitaris d’alt nivell
tecnològic designats pel CatSalut en el projecte de correcció
de la insuficiència mitral mitjançant clip.
Elaborar protocols d’estudi i variables de registre i iniciar
el recull prospectiu de dades en els centres seleccionats i
mitjançant la plataforma informàtica disponible.

