
Model d’atenció a la complexitat: un repte 

per als professionals, les organitzacions i 
l’autoritat sanitària 

Construint escenaris 
d’atenció integrada 





Construint escenaris d’atenció integrada 

• La creació de models 7 x 24 i el treball del 061-CatSalut 
Respon per garantir un bon model d’atenció global. 

• La incorporació dels serveis socials en un model 
col·laboratiu d’integració assistencial social i sanitària 

• Com atendre millor els pacients crònics que viuen en 
centres d’atenció residencial ? 

• La contribució de les TIC per a construir un model 
d’excel•lència en l’atenció a la complexitat 

• El desenvolupament d’un model d’alternatives assistencials 
• L’atenció domiciliària per pacients crònics amb complexitat 
• L’estratificació com element de suport en la identificació i selecció 

• La construcció de marcs avaluatius i models de pagament que 
mesurin la integració 

• La necessitat de incorporar el “lideratge clínic” local territorial 
• El rol de l’autoritat sanitària i la social 

• El paper del pacient i les famílies en el disseny serveis  
• ....................... 



NOMÉS UN 40% TEMPS POT ATENDRE UN EAP A UN            
PCC/MACA, MENYS D’UN 20% EL SEU PROFESSIONAL            
DE REFERÈNCIA !!! 
•Quin paper té 061-CatSalut Respon en els “pactes 
territorials” d’atenció a la complexitat? 

•Quins canvis està implementant el 061-CatSalut          
Respon en l’atenció a PCC o MACA? 

•Disposen els professionals de 061-CatSalut Respon accés a 
informació clínica suficient en la presa de decisions (HC3) 
davant exacerbacions i crisi pacients crònics en situació de 
complexitat? Es útil la generalització de marques i de PIIC a la 
HCCC per prendre millors decisions? 
•Cóm ha de retornar la informació generada durant el vostre 
procés d’atenció al metge i infermera de referència del 

pacient? 
•Quin podria ser el paper de 061-CatSalut Respon en seguiment 
proactiu de pacients durant nits, caps de setmana i festius? 



Proposta model col·laboratiu entre 
Serveis Sanitaris i Serveis Socials 

ELS PACIENTS CRÒNICS EN SITUACIÓ COMPLEXITAT NOMÉS 
TENEN NECESSITATS D’ATENCIÓ SANITÀRIA ? 
•Iniciació Programa Pilot a 8 territoris demostratius amb el 
suport del Departament de Salut i del Departament de Benestar Social 
i Família  
•Definir model col·laboratiu entre serveis socials i serveis sanitaris a 
nivell local (municipi o comarca) en determinats perfils de pacients: 

 Dependència i Complexitat (PCC i MACA) / Coordinació Atdom i 
SAD / Infància en risc / Atenció a Residències 

•Identificar algun o conjunt objectius i indicadors comuns 
transversals en el contracte de provisió sanitària i social 
•Estudiar estratègies per compartir dades interès comú dels 
usuaris entre els Serveis Socials Bàsics i els Serveis Sanitaris: 
Història Clínica i Social Compartida ? 





Com atendre millor els pacients crònics 
que viuen en centres residencials ? 

• Atenció residencial centres de l’ICASS (els dos centres de Girona 
son de l’ICASS!): una oportunitat de treball 

col·laboratiu  interdepartamental?  
• Quins són els principals elements de millora en el model d’atenció 

a les residències? 
• Quin es el paper dels EAP en l’atenció a pacients en centres d’atenció 

residencial? 
• La incorporació de l’Història Clínica electrònica dins del centre 

residencial ? Cóm i qui l’ha de poder utilitzar? Com ho esteu fent? 
• Com s’està organitzant la “governança” del projecte dins del vostre 

territori? 



Integració de sistemes 
centrats en el ciutadà. 

Visió 360 

Integració dels 
aplicatius assistencials 
entre Salut Pública-

EAPs. 
Salut Comunitaria 

Conversió de l´HC3 a 

un gestor de 
processos. iSalut 

Adaptar l´HC3 per la 

recollida de dades 
estructurades per 

l´avaluació 

Disseny  i implantació de 
la Plataforma 

Compartida de dades 

Integració 
d'intel·ligència activa 
a les eines assistencials 

Integració de dades 
estructurades a l´HC3 

per afavorir la 
continuïtat assistencial. 

Programa Crònics. 
iSalut 

Consolidar una 
plataforma única de 

comunicació 
compartida entre 

proveïdors 

Model assistencial 
no presencial. 

Canal Personal de 
Salut 

Un pacient connectat 
amb el sistema de 

salut, un pacient segur 
i atès  

Historia 

Ciutadà 

Salut  
Pública 

Atenció 
integrada 

CatSalut 

Instrument 
De canvi 

Sostenibilitat 

Coneixement 
compartit 

Coneixement 
clínic 

Gestió 
Centrada en  

Resultats 

La contribució de les TIC per a construir un model 
d’excel•lència en l’atenció a la complexitat 



La contribució de les TIC 

UN GRUP DE MÉS DE 50 LÍDERS CLÍNICS CONSIDEREN AQUEST 
L’INSTRUMENT MÉS IMPORTANT PER AVANÇAR EN EL MODEL !!! 
•Quins són els principals elements d’utilitat de l’HC3 a l’hora de 
compartir informació en pacients PCC i MACA ? L’experiència conjunta 
TIC Salut-PPAC en el marcatge, visualització de l’estratificació i 

elaboració del PIIC. 
•Quins són els elements clau que asseguren la informació compartida 
d’interès comú i la comunicació entre professionals dels diferents 

nivells assistencials? 
•Quins són els elements clau que ha d’ajudar a assegurar la informació 
compartida d’interès comú i la comunicació entre els professionals 

de serveis socials i de salut?  
•Què pot aportar l’iSalut a aquest tipus de pacients?  
•El nou “Canal Personal de Salut” 



 

http://experienciespladesalut.canalsalut.cat 



Registre d'experiències del Pla de salut de Catalunya 

• La vostra experiència pot ser de gran interès per la resta de professionals del sector 
• Podreu participar en la convocatòria de pòsters 2013 de la Jornada del Pla de Salut 
• Aviat es penjaran al web del Departament 



Cronicitat.salut@gencat.cat 

www.gencat.cat/salut/pladesalut 



Notes per Model col·laboratiu amb Serveis Socials  

• Cóm liderar o coliderar un projecte integratiu i garantir la 
governabilitat a nivell territorial (Consell Comarcal, ciutat)? Quins són 
els elements clau d’un Pla estratègic i operatiu territorial de 

pràctiques compartides entre salut i serveis socials? 
• Quina cartera d’usuaris comuna es podria tenir? 
• Cóm es pot compartir informació d’interès comú i es poden 

comunicar entre els 2 àmbits assistencials? 
• Quins elements hauria de tenir un marc avaluatiu comú? Podries 

aportar alguna visió d’algun(s) objectius d’interès comú ? 
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NOVES  ACCIONS 
PROFESIONALS 
INDIVIDUALS 

REDISSENY  
EN CLAU D’EQUIP 

ORDENACIÓ DE 
BASE TERRITORIAL 

Requeriments 
bàsics 

Prestación  
óptima 

Excel·lència 

PIIC 
RUTA  

COMPLEXITAT 



CHECK LIST SUPORT DESPLEGAMENT MODEL ATENCIÓ A LA COMPLEXITAT 



Marc d’Atenció Integrada (Steve Shortell) 

Performance 
Measurement  

Transparency  

Accountability 

Individual 
Organizational 
and System 
Capabilities 

Financial 
Incentives and 
Alignment 

Improved 
Healthcare 
Delivery 

Medició Resultats 

Millora capacitats 
individuals i 
organitzatives Alineament amb 

Incentius 



Rutes Assistencials Treball multiprofessional 

Accountability 

Lideratge clínic 

Compartir informació 

Corresponsa- 
bilitat pacient 

Al·lineació incentius 



El Pla de Salut 2011 - 2015 
Nou línies d’actuació 

Programes de salut:  
més salut i per a 
tothom i  
millor qualitat de vida 

Transformació del 
model d'assistència: 
millor qualitat, 
accessibilitat i 
seguretat en les 
intervencions sanitàries 

Modernització del 
model organitzatiu:  un 
sistema sanitari més 
sòlid i sostenible 

I 

II 

III 

Per a cada línia d’actuació es desenvolupen una sèrie de 

projectes estratègics, que sumen en total els 32 projectes 
estratègics del Pla de Salut 

Tres eixos de transformació 

9. Potenciació de la informació, transparència i avaluació 

1. Objectius i programes de salut 

7. Incorporació del coneixement professional i clínic  

6. Nou model de contractació de l’atenció sanitària 

 5. Major enfocament cap als pacients i famílies 

8. Millora del govern i participació en el sistema 

2. Un 
sistema 
més 
orientat 
als 
malalts 
crònics 

3. Un 
sistema 
més 
resolutiu 
des dels 
primers 
nivells 

4. Un 
sistema 
de més 
qualitat 
en l’alta 

especialit
-zació 


