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CONTEXT ACTUAL

“Elements de canvi:
• Demografia
• Multimorbilitat / dependència
• Expectatives de la població
• Avenços tecnològics
• Recursos humans i econòmics

“En les darreres dècades hi ha 
millores importants en els sistemes 
de salut i socials, però els sistemes 
no han seguit el ritme del canvi de 

les poblacions.”



CONTEXT ACTUAL: visió històrica



Pràctiques de valor
Bones Pràctiques Valor

Pràctiques de valor

Canvis en la pràctica clínica poden 
incrementar el valor
Hi ha experiències prèvies
Contrapunt al malbaratament
Oportunitats 
• Sobrediagnòstic, sobretractament
• Poblacions
• Experiències



Exemples de pràctiques de valor

Diagnòstic precoç de malalties 
cròniques
Pla terapèutic
Autocura
Integració clínica

Prevenció de caigudes
Reducció ingressos
Reducció admissions des de 
residències
Millora fluxes dins hospitals
Maneig polifarmàcia

Detecció precoç del final de vida
Atenció domiciliària
Participació en la presa de decisions

Multimorbilitat Fragilitat i necessitats complexes

Final de vida



Intenció de canvi

Situades en àrees d’intersecció

Lideratge compartit

Canvis en pràctica clínica

Avaluació de resultats



Poden existir temes de finançament

Reconeixement de professionals per 
part de les organitzacions

Recerca i transferència de coneixement

Co-disseny pels usuaris
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INNOVACIÓ

Transportar una pràctica de valor d’una organització/territori a una 
altra per reduir la variabilitat és un repte dels sistemes de salut i 
socials.

El problema de la replicabilitat
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INNOVACIÓ
La implementació de noves intervencions
• Noves tècniques
• Canvis de cultura
• Establiment de noves relacions
• Desaprendre costums molt establertes

“Aquestes situacions no canvien per obligació”

Elements essencials en el procés d’implementació
• Importància del context
• Canvi de models tradicionals
• Més importància del que adapta la innovació
• Programes de com implementar innovació
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NOUS MODELS DE PROVISIÓ DE SERVEIS

La divisió tradicional entre primària, hospitals i serveis socials és 
una barrera important per proveir serveis personalitzats i 
coordinats.

La proposta es basa en pilotar models a nivell local que després 
es puguin generalitzar
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EXEMPLES DE NOUS MODELS

PACS: Primary and Acute Care Systems

• Una entitat o un grup de proveïdors tenen responsabilitat 
per proveir tots els serveis a una determinada població

• Milloren la coordinació

• Treuen els serveis fora de l’hospital
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EXEMPLES DE NOUS MODELS

Aspectes claus dels nous models
• Aprofiten l’energia dels liders locals
• Han de canviar els resultats dels pacients i ús de recursos
• En la fase d’implementació.

• Canvien les relacions entre proveïdors
• Canvien els incentius dels equips
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INNOVACIÓ I LIDERATGE

Innovació i lideratge
• El lideratge compassiu permet creat la cultura de la innovació.
• Dimensions de compassió: 
o Assistir – Identificar àrees de millora
o Comprendre – els canvis que cal fer
o Empatitzar – facilitar la motivació
o Ajudar – facilitar la bona decisió
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EXEMPLES PROPIS
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EXEMPLES PROPIS

Post-aguts 2005-2007

Hospitalització domiciliaria 2008
Atenció subaguda 2010

Unitat geriàtrica d’aguts medico-quirúrgica 2011
Model d’atenció a les residències 2012

Intervenció a urgències 2012

Prescripció centrada a la persona 2013

Integració social-sanitària 2014

Ruta complexitat 2015-16

Iteraci
ó 1

Iteraci
ó 2

Iteraci
ó 3

Cicles d’iteració
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VISIÓ DE FUTUR

Potenciar el rol dels pacients
Canviar rols professionals
Repensar el lloc d’atenció
Utilitzar la tecnologia de la comunicació
Aprofitar les noves tecnologies
Fer us inteligent e la informació clínica
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VISIÓ DE FUTUR

Reptes de la innovació
Inercia
Sistemes adaptatius complexes
risc

Facilitadors
Packs innovació
Lideratge
Governança
Cultura del canvi
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REFLEXIÓ FINAL

El cirujà i escriptor nord-americà Atul Gavande
argumenta que estem vivint el segle dels 
sistemes on els individus i les organitzacions 
no poden resoldre els problemes per si 
mateixos. Proposa que hem de dissenyar 
noves formes de treball en que els individus 
treballin junts en equips transversals per fer un 
bon us de les habilitats i coneixements 
col·lectius.
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