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Idees clau 

Durant l’any 2019 professionals clau del sistema de salut de Catalunya van participat en un 

exercici de diàleg i visió sobre la cartera de serveis de salut. L’ampli grup de persones expertes 

entrevistades i participants en els grups focals han mostrat l’interès, i reflexionat, per un procés 

d’optimització en la gestió i la definició del conjunt de prestacions (recursos físics i humans, 

programes, dispositius, instruments...) distribuïts a nivell territorial, per cobrir les necessitats i 

drets de salut de la ciutadania de Catalunya.  

A continuació es recullen algunes de les idees clau sorgides d’aquest procés: 

 La cartera de serveis es concep com el conjunt de drets en salut de la població, però també 

com una eina operativa amb la qual planificar el “què”, “qui”, “on”, en quines circumstàncies i 

per a quina població es presten els serveis de salut. Convé tenir present aquestes dues 

vessants de la cartera de serveis de salut, i per tal de fer-ho es proposa l’adopció de dos 

conceptes:  

 la cartera de serveis del sistema català de salut: el conjunt de serveis al qual té dret la 

ciutadania de Catalunya segons la normativa vigent i amb independència del territori on 

visqui, per tal de cobrir les seves necessitats de salut. Podem considerar aquesta cartera 

com “els objectius a assolir” o “els drets a garantir” mitjançant el sistema públic de salut. 

 la cartera, o carteres, de serveis de salut territorials: el conjunt de serveis disposats des 

dels centres de salut ubicats territorialment, mitjançant els quals s’operativitza la cartera 

de serveis del sistema català de salut. Podem considerar aquestes carteres territorials 

com “els mitjans a través dels quals es dona resposta a les necessitats de salut de la 

població d’un territori”.   

 Es posa de manifest que tot canvi o reordenació en la cartera de serveis de salut territorial 

tindrà impacte en diferents àmbits (contínuum assistencial, rols professionals, models 

organitzatius, gestió econòmica per part dels proveïdors, ...). La planificació operativa de la 

cartera de serveis de salut territorial esdevé peça clau del sistema de salut i per tant ha 

d’estar alineada amb el sistema de finançament, amb l’avaluació i amb l’assignació de 

recursos. 

 Els serveis sanitaris són una resposta a les necessitats de salut de la població i poden tenir 

diferents modalitats de prestació. S’és conscient que no es poden oferir totes les modalitats 

o prestacions a tots els territoris (com exemple a l’hora de garantir elements de cost-

efectivitat i/o qualitat en l’alta especialització), per la qual cosa la transparència i la 

comunicació dels criteris de priorització i l’assignació durant la planificació operativa de la 

cartera de serveis territorial són claus. 

 

 

A partir de les reflexions sobre la cartera de serveis i la seva operativització han aflorat temes 

més amplis sobre el model de sistema de salut de Catalunya. 

 

 Hi ha acord en que cal introduir canvis en el model de prestació de serveis i en la seva 

governança, amb una planificació operativa que respongui a criteris d’equitat, eficiència i 

cost-efectivitat prenent els resultats en salut com a valor central, sense oblidar que cal 

garantir la sostenibilitat del sistema i superar mancances històriques.  
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 S’està d’acord en evolucionar cap a un sistema relacional de xarxes entre organitzacions, 

centres, serveis i equips, integrant diferents recursos i nivells d’atenció a la complexitat, 

establint aliances i col·laboracions formals acordades entre els diferents actors.  

 S’és conscient que les transformacions i canvis sempre generen reticències. En aquest 

sentit, també caldrà explorar com potenciar la col·laboració del sector salut amb els serveis 

socials, donada la interdependència de les seves carteres.  

 S’ha vist que cal promoure pràctiques de “deixar de fer” tot allò amb poc o sense valor afegit 

i destinar aquests recursos a àmbits que cal posar en valor, com per exemple la prevenció, 

la promoció de la salut i l’atenció a la cronicitat. En aquest sentit, serà clau el paper de 

l’Atenció Primària i Comunitària i la Salut Pública. 

 Hi ha consens en l’existència de dos grans reptes per al sistema de salut: la manca de 

professionals a curt i mig termini, i la necessitat d’habilitar un nou model de finançament de 

la cartera de serveis. 

o Pel que fa professionals, es valora positivament la creació de xarxes territorials de salut 

com una manera d’optimitzar els recursos humans (canvis de rol, flexibilitat, mobilitat, 

treball en lògica col·laborativa, ...) promovent accions de conciliació, formació i de 

reconeixement professional.  

o Pel que fa el sistema de finançament, han aflorat reflexions que el sistema de pagament 

i compra hauria de considerar, (a) els criteris d’evidència per indicació, (b) formes de 

pagament per resultats en salut o càpita enlloc de fer-ho només per activitat i estructura, 

(c) incentivar qui deixi de fer pràctiques de poc valor i, (d) una (re)distribució basada en 

necessitats territorials i co-responsabilització dels serveis, incloent la gestió de les 

innovacions prioritàries a finançar.  

 Cal consolidar processos d’avaluació que legitimin la planificació operativa de la cartera de 

serveis de salut territorial (i possibles processos de reordenació), tot aplicant criteris 

transparents i rellevants. Entre aquests criteris es destaca: (a) l’equitat en l’accés (que no 

sempre vol dir proximitat) considerant els diferents nivells d’atenció, (b) la morbiditat i 

mortalitat, (c)  l’impacte econòmic incloent el cost-efectivitat), i (d) els resultats en salut i/o 

experiència del pacient.  

 En l’àmbit dels sistemes d’informació cal una aposta valenta per integrar les diverses fonts 

d’informació que permetin planificar operativament la cartera de serveis de salut territorial 

assignant recursos sobre la base dels resultats en salut de la població, així com el 

seguiment de la qualitat de la prestació.  

 Dels diàlegs n’emergeix la proposta de crear una “comissió operativa de la cartera de 

serveis”. Seria convenient establir una comissió ad hoc per ajudar en la redefinició i 

actualització de la cartera de serveis. Aquesta comissió hauria de tenir una visió operativa 

orientada al desplegament de la cartera i hauria de fomentar la participació dels diferents 

agents clau del sistema.  

 Caldrà valentia institucional i enfortir la governança, identificant actors i generant consensos. 

  

 

Aquest treball ha permès explorar elements de la cartera de serveis en quant a les vivències i 

dificultats en el treballs de revisió i actualització de la cartera de serveis realitzats en el passat 

com també pel que fa les necessitats sentides del sistema sanitari català, identificades pels 

participants i que emergeixen en aquests diàlegs. Les reflexions i idees clau recollides han de 

ser considerades en els treballs relacionats amb la cartera de serveis del Sistema Nacional de 

Salut, que implementa el CatSalut. Aquesta proposta haurà d’anar incorporant també altres 
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mirades per exemple la ciutadania, la perspectiva de gènere, desigualtats i sostenibilitat, entre 

d’altres elements. 

Els Diàlegs van tenir lloc entre el 2019 inicis 2020, quedant-ne pendent la publicació d’aquest 

informe per l’inici de la crisi sanitària originada per la COVID-19; aquesta situació podria modular 

algunes prioritzacions (per exemple pel que fa a sistemes d’informació, governança, planificació 

operativa, prevenció i promoció de la salut) així com reflexions i opinions al voltant de la cura 

dels pacients.   
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Acrònims i abreviatures 

 

 

  

Àrea Bàsica de Salut ABS 

Atenció Primària i Comunitària APIC 

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya AQuAS 

Atenció a la salut sexual i reproductiva ASSIR 

Centre d’Atenció Primària CAP 

Servei Català de Salut CatSalut 

Cartera de Serveis de salut CdS 

Registre del conjunt mínim bàsic de dades CMBD 

Consorci de Salut i Social de Catalunya CSSC 

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil CSMIJ 

Centre d’Urgències d’Atenció Primària CUAP 

Anàlisi de debilitats (D), amenaces (A), fortaleses (F) i 

oportunitats(O) 

DAFO (Anàlisi) 

Estació clínica d'atenció primària (Programa d'història clínica 

informatitzada) 

ECAP 

Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària ENAPISC 

Empresa de treball temporal ETT 

Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport PADES 

Institut Català de la Salut ICS 

Pla d’enquestes de satisfacció del CatSalut PLAENSA 

Patient reported outcome measure (resultats en salut reportat 

pel pacient) 

PROM 

Red Española de agencias de Evaluación de tecnologías 

sanitarias 

RedETS 

Tomografia computada TAC 

Implant de vàlvula aòrtica transcateter TAVI 

Virus de la immunodeficiència humana VIH 

Unitat Bàsica Assistencial UBA 

Unió Catalana d’Hospitals UCH 
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1. Introducció 

El Servei Català de la Salut (CatSalut), com a ens públic i assegurador del sistema català de 

salut esdevé el garant d’oferir a tota la població de Catalunya la cartera de serveis de salut 

definida a nivell legal i estratègic com el conjunt de drets als què el sistema públic de salut de 

Catalunya ha de donar resposta. Per tal de fer-ho compra la provisió d’una sèrie de serveis, 

activitats o recursos a les entitats proveïdores de salut ubicades arreu del territori. 

Dintre de l’Àrea Assistencial del CatSalut es troba la Gerència d’Ordenació i Cartera de Serveis 

Assistencials, que té atribuïdes les següents funcions, entre d’altres: 

 Establir criteris de planificació operativa* i accions per al desenvolupament dels plans i 

mesures d'ordenació* de serveis sanitaris d'acord amb el Pla de Salut. 

 Identificar necessitats i elaborar propostes d'assignació de recursos per a l'ordenació* i la 

compra de serveis sanitaris. 

 Prioritzar i dirigir la distribució dels recursos destinats a la compra de serveis assistencials. 

 Dirigir el seguiment i l'avaluació de la compra de serveis assistencials, d'acord amb la 

planificació de les necessitats assistencials i l'assignació de recursos. 

 Analitzar i desenvolupar les noves prestacions que s'incloguin en la cartera de serveis de 

cobertura pública a càrrec del CatSalut. 

L’any 2019 s’estableix un grup de treball sobre la provisió de la cartera de serveis i qualitat 

d’aquesta integrat per membres de la Gerència d’Ordenació i Cartera de Serveis Assistencials1, 

per tal d’actuar com a grup motor en la proposta i orientació de l’adequació de la cartera de 

                                                

 

1 Joan Aloy, Herminia Biescas, Cristina Casanovas-Guitart, Àlex Guarga, Mariona Pons, Toni Ponsà, Alba 

Ribalta i Elvira Torné  

* ALGUNS CONCEPTES 

Ordenar: una manera senzilla d’entendre a què ens referim quan parlem d’ordenar la cartera de 

serveis assistencials de salut seria la de “assignar serveis a proveïdors”. Així, ordenar seria donar 

resposta a qüestions com: 

 Quin tipus de centres han d’oferir urgències oftalmològiques? 

 Quins serveis o procediments, i en quins supòsits (horari, població assignada, nivell de 

complexitat, etc.) ha de proveir un centre determinat? 

Sovint s’utilitza el terme reordenar, el podríem definir com “canviar l’assignació de serveis a 

proveïdors”. Aquest canvi pot fer-se: 

 amb visió curt-terminicista, per donar resposta a les necessitats descobertes del present;  

 amb visió de futur, tot ajustant l’assignació de serveis a les previsions pel que fa les 

necessitats de salut futures basades en tendències epidemiològiques, demogràfiques, etc. 

Quan es realitza una reordenació per ajustar la provisió de serveis a les necessitats de salut futures 

distribuïdes en el territori, es tracta de la planificació operativa territorial de la cartera de serveis 

assistencials de salut. Per tant, podem entendre la planificació operativa territorial com la 

reassignació de serveis per anticipar-se a les necessitats de salut futures distribuïdes en el territori. 
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serveis, l’avaluació del seu compliment i la qualitat d’aquesta determinant-ne les accions de 

millora a introduir per garantir la sostenibilitat i solvència del sistema de salut tot oferint una 

cartera de serveis apropiada a les necessitats de la ciutadania de Catalunya.  
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2. Definició i objectius dels Diàlegs de reflexions i visió de futur sobre la cartera de 

serveis i qualitat del Sistema Català de Salut 

Atesa l’heterogeneïtat de centres, serveis i proveïdors de salut presents en el territori per motius 

d’evolució històrica, qüestions organitzatives, etc., pot donar-se el cas que els recursos o mitjans 

específics mitjançant els quals prestar la cartera de serveis de salut de Catalunya puguin ser 

diferents segons zones geogràfiques i regions sanitàries. Per aquest motiu des del CatSalut es 

pretén realitzar una compra de serveis basada en criteris de qualitat, eficiència, accessibilitat i 

equitat, que pugui garantir que tota la població de Catalunya, i amb independència del lloc on 

visqui es pugui accedir als serveis recollits en la cartera de serveis de salut. En aquest sentit, es 

vol orientar el procés de planificació operativa territorial sobre l’ordenació de la cartera de serveis 

amb els objectius de: 

 Orientar la planificació segons les necessitats de la població i el seu estat de salut, 

 Conduir la planificació de serveis segons àmbits assistencials i territori,  

 Formular la planificació de la compra (Què, Qui, Com, On...) segons àmbits assistencials i 

territori, 

 Avaluar els serveis sanitaris oferts a la ciutadania incorporant elements de qualitat, 

Per tal d’informar aquest procés de reordenació de les carteres de serveis de salut considerant la 

perspectiva i coneixement d’agents clau del sistema català de la salut, els responsables 

d’Ordenació i Cartera de Serveis Assistencials del CatSalut encarreguen a l’Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) la realització de tècniques qualitatives de recerca. 

L’objectiu serà conèixer les necessitats detectades i prioritzades tenint en compte les 

perspectives dels diferents agents clau del sistema, per a posteriorment aplicar els canvis 

operatius que es considerin adequats.    

Els objectius finals del procés de reordenació de la cartera de serveis de salut que planteja 

CatSalut són: 

 utilitzar la cartera i la seva qualitat com a eina d’ordenació sanitària,  

 utilitzar la cartera i la seva qualitat com a eina per la planificació de la compra,  

 afegir criteris de qualitat per l’avaluació de les prestacions que s’han d’afegir a la cartera, 

 utilitzar la cartera i la seva qualitat com a eina de comunicació, transparent, publicable i 

accessible a la població. 

Per arribar-hi es vol realitzar un diagnòstic de l’actual situació i necessitats detectades de la 

cartera de serveis per determinar una definició de la cartera de serveis, prestacions, línies o 

àrees. 
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El grup de treball sobre la cartera de serveis i qualitat del CatSalut, juntament amb personal de 

l’Àrea d’Avaluació de Tecnologies i Qualitat de l’AQuAS2, va definir una proposta de treball a 

desenvolupar en dues fases: a) entrevistes qualitatives semi-estructurades amb informants clau 

del sistema català de la salut; i b) realització de grups focals amb experts de diferents perfils 

(veure annex 1: participants en els Diàlegs de Cartera). Aquest informe presenta la metodologia i 

els resultats de cadascuna d’aquestes fases, així com un resum executiu amb les idees clau. 

  

                                                

 

2 Mireia Espallargues, Emmanuel Gimenez i Jillian Reynolds 
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3. La fase d’entrevistes semi-estructurades 

El juny de 2019, personal de l’Àrea d’Avaluació de Tecnologies i Qualitat de l’AQuAS duu a 

terme una sèrie d’entrevistes qualitatives semi-estructurades amb diferents professionals amb 

amplis coneixements i experiència en el tema. L’objectiu era conèixer la seva opinió i percepció 

pel que fa l’actual cartera de serveis, els reptes i dificultats que genera a la pràctica, i indagar 

sobre potencials maneres d’ordenar/estructurar la cartera de serveis segons la seva opinió pel 

que fa a les necessitats i prioritats del sistema. 

3.1. Metodologia 

Nombre i perfil de participants Es va entrevistar un total de 10 persones (40% dones). Tres 

persones eren professionals dels Serveis Centrals del CatSalut, dues ocupaven càrrecs als 

Serveis Territorials del CatSalut, i cinc pertanyien a diferents entitats proveïdores de serveis de 

salut a Catalunya. 

On? Entrevista presencial en el lloc de treball/despatx de la persona entrevistada. En un cas 

l’entrevista es realitza de manera telefònica. 

Quan i amb quina duració? Juny 2019 i 60-120 minuts per entrevista. 

Procediment de l’entrevista Es tracta d’una entrevista individual semi-estructurada, que consta 

de 20 preguntes dividides en cinc blocs temàtics (veure annex 2: guió de les entrevistes semi-

estructurades). Durant l’entrevista es realitzen preguntes obertes per a conèixer l’opinió de les 

persones entrevistades sobre l’actual cartera de serveis, els reptes i dificultats que genera i com 

es podria reorganitzar. Les entrevistes s’enregistren amb una gravadora d’àudio digital per a 

reprendre després la narrativa oral per a la seva anàlisi. Se signa un document de consentiment 

informat abans de realitzar l’entrevista.  

Metodologia d’anàlisi De cada entrevista se n’extrau a una plantilla de buidatge un resum amb 

extractes i aportacions. Després de l’anàlisi i síntesi de les entrevistes individuals, es realitza una 

anàlisi agregada per tal d’extreure’n conclusions generals, detectant consensos i alhora 

possibles divergències. 

Resum de resultats A continuació es presenta el resum de resultats elaborat per l’AQuAS per 

tal de sintetitzar les entrevistes. Els resultats es presenten seguint els cinc blocs temàtics del 

guió: finalitat de la cartera de serveis, punts forts i dèbils de l’actual cartera, contingut i 

estructuració de la cartera de serveis, avaluació de la qualitat dels serveis oferts i actualització de 

serveis. AQuAS també incorpora un apartat suggerint possibles accions que pretenen donar 

resposta als objectius finals del procés de reordenació de la cartera de serveis de salut que 

planteja CatSalut. Per preservar l’anonimat de les persones entrevistades, s’han assignat codis 

que identifiquen les contribucions de cadascuna d’elles. La versió anonimitzada del Resum de 

resultats de les entrevistes es va retornar als participants per tal que poguessin validar que s’hagi 

recollit de manera fidel la seva opinió3. El Resum de Resultats que es presenta a continuació 

incorpora les esmenes que s’hagin considerat oportunes. 

                                                

 

3 Es va proporcionar a cada participant el codi que identificava les seves pròpies aportacions. 
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“Aquí estem barrejant dues coses: el que 

és una cartera de serveis, per tant quins 

serveis tu oferiràs a la ciutadania, i l’altra 

que és a on els oferiràs. L’ “on”, que és per 

on anem amb una reordenació, ha de ser 

clarament un element d’expertesa tècnica i 

un element de volum i per tant de possibles 

resultats. No només és la N, sinó també la 

idea de si per donar aquest servei tens la 

tecnologia necessària i l’entorn necessari 

en aquell territori.” (E3) 

Per una qüestió d’agilitat en la lectura, al llarg del resum de resultats es refereix al conjunt de 

persones entrevistades emprant la fórmula “els entrevistats”. No obstant, cal tenir present que 

van participar de la ronda d’entrevistes un 40% de dones, seleccionades tenint en compte la 

seva posició actual i trajectòria professional. 

3.2. Resum de resultats de les entrevistes 

Definició i finalitat de la cartera de serveis 

La primera pregunta de les entrevistes ha estat 

relacionada amb la definició de “cartera de 

serveis” i “catàleg de prestacions”, que no està 

consensuada. E3 per exemple visualitza la 

cartera com les diferents formes en què es dona 

resposta a les necessitats de diferents tipus i 

cada cop més cròniques de la ciutadania. 

Aquest consens és rellevant per poder 

entendre’s en un procés d‘una adequada 

ordenació o planificació territorial, tant 

estructural com de les prestacions específiques 

per cada territori  (pregunta 1).  

RESPOSTA RESUM. La cartera de serveis (necessitats) es concep de dues maneres: allò 

concret prestat en un centre o territori, o allò al que es té dret i és finançat per sistema públic 

de salut. El catàleg de prestacions (mitjans per respondre a la necessitat) és un concepte 

menys usat vinculat a una idea d’inventari, i per tant similar i confós sovint amb la cartera 

entesa com a concepte ampli. 

Els entrevistats han donat a entendre diferents nivells de ambigüitat o confusió a la hora de respondre 

a com els diferenciaven (E9), feien servir frases complexes com “l’autèntica cartera no és què faig sinó 

què no faig” (E2), o fins i tot deien que eren conceptes bescanviables (E7). La bàsica vindria d’una 

genèrica donada pel Ministeri, la complementària la definiria Catalunya i la suplementària a nivell de 

centre (E6). 

Sembla coherent amb les respostes definir un “servei” com aquella “necessitat a la qual dono 

resposta” i una “prestació” com el “mitjà amb el qual dono aquesta resposta” (E3). Portat a exemples, 

“serveis” podrien ser tipus de pacients o patologies (E5), com l’assistència a l’infart agut de miocardi 

(E10), i “prestacions” podrien ser una pròtesi o un tipus de tractament (E5).  

L’aterratge al definir “catàleg” i “cartera” es fa ajuntant les definicions dels diferents entrevistats: 

Els entrevistats aproximen el concepte “catàleg” com un concepte associat a un inventari macro de 

recursos, com “allò que es pot prestar a tots els usuaris”  (E7, E8) o el “llistat detallat de tot allò 

susceptible de contractar-se” (E4, E1). Així, en un sentit ampli, es relaciona també amb “prestacions” 

socials, econòmiques, de farmàcia o complementàries (E2) i resulta una “eina per garantir l’equitat o 

homogeneïtzar a tota la població a les prestacions que han estat definides pel CatSalut” (E10).  

Els entrevistats mostren dos possibles usos de “cartera de serveis” (segons E6, “la cartera té molts 

nivells”): 

 a un nivell micro, associat a “allò que es presta a un centre o territori” concret (E7, E1, E8, E3) 

o el “conjunt de serveis disposats des dels centres sanitaris” (E2) (cartera territorial) 
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“Si com asseguradora de l’accés del 

ciutadà a les prestacions de servei no 

sóc capaç de definir quines 

prestacions i amb quin nivell de 

qualitat les vull, sóc prescindible, sóc 

una repartidora de pressupost, no una 

asseguradora de serveis assistencials 

de qualitat per la ciutadania.” (E4) 

 els drets, com una visió àmplia, “aquella oferta, o allò al que es té dret i li és ofert i finançat a la 

ciutadania per cobrir les seves necessitats” (E4, E1, E5, E3, E10) (cartera del sistema català 

de salut) 

 

La disposició d’una cartera de serveis renovada hauria de servir (i serveix en alguns casos) 

segons els entrevistats per portar a terme una planificació operativa, unes funcions i cobrir unes 

necessitats (pregunta 2). E3 va ser l’únic que no va veure la cartera com un instrument –sinó 

com un “benefit basket al qual saps que hi tens dret i 

que a la vegada s’han de prestar amb la màxima 

qualitat”. La visió sobre la seva utilitat i forma actual i 

a futur de la resta dels entrevistats és clau per 

plantejar-se com s’ha d’estructurar. Vist des d’una 

perspectiva seqüencial, es conclou de les entrevistes 

que la cartera es podria usar per conèixer 

prestacions i processos, seguit de pensar xarxes 

adequades per gestionar aquests processos, 

posteriorment establir indicadors de qualitat 

associats, i finalment establir contractes cada cop més relacionats amb els processos que es 

puguin avaluar. 

 

RESPOSTA RESUM. Es concep que la cartera de serveis hauria de servir com una eina de 

comunicació transparent, planificació i avaluació del sistema català de la salut 

 saber públicament el que es disposa (i a on sí/no) /el que 

s’oferta/el que es contracta i factura (per saber allò a prestar i per 

relacionar-se entre planificadors, proveïdors i ciutadania) 

E1, E6, E7 

 construir el mapa de l’ordenació i compra de serveis 

 ordenar i prioritzar peticions de noves accions, i si es prioritza, en 

quin territori 

E6 

 facilitar formalitzar el treball en xarxa dins dels territoris   E5 

 facilitar treballar i planificar les prestacions a les que dona 

cobertura la cartera (E1, E8), amb quina intensitat (E9) i amb 

equitat (E10) 

E9,E1,E8, E10 

 facilitar la contractació/compra (E1,E6,E4) per regular (E2) o 

treballar criteris d’indicació, i amb aquests, sistemes de pagament 

(E9) 

E9,E1,E6,E4,E2 

 avaluar assoliments de la política sanitària/qualitat o ús de les 

prestacions 

E9, E6, E4, E8 

 

Punts forts / dèbils de l’actual cartera de serveis, oportunitats i amenaces 

Cada entrevistat va realitzar un exercici DAFO identificant debilitats, amenaces, fortaleses i 

oportunitats de la cartera de serveis i la seva possible reordenació (preguntes 3 a la 6), prenent 

en una perspectiva d’administració sanitària. El següent esquema DAFO agrega les respostes 

individuals per tenir la visió de conjunt. Val a dir que s’ha homogeneïtzat que algun concepte s’ha 

entès com a amenaça o feblesa segons l’entrevistat, i igualment entre feblesa i oportunitat. 
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“A nivell de centres hospitalaris, no tenim una única definició que n’especifiqui els 

diferents nivells hospitalaris (...) el ministeri en té una, el CMBD en té una altra, a nivell 

de pagament en fem servir sis.” (E6) 

RESPOSTA RESUM 

Febleses: conjunt de carteres estanques, heterogènia en la prestació, genèrica, indefinida, 

finançament 

Amenaces: es paga per altes i no per procés, varis ritmes d’entrar la innovació, manca idea clara 

de què es pot fer, no se sap qui fa què, es percep manca d’equitat, resistència a canvis, s’està 

venut a l’oferta, manca de professionals obligarà a reordenar 

Fortaleses: Accessible, àmplia, bona, homogènia en algun àmbit, reconeixible 

Oportunitats: Aplicar cultura avaluativa, sistemes d’informació potents, talent, relacions establertes 

 Origen Intern Origen Extern 

P
u

n
ts

 n
e
g

a
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u
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Mancances/febleses: 

 Conjunt de carteres estanques (E10) 

 Nivell de definició 

- Contingut poc fonamentat (E7) 

- Manca mètode de definició. P.ex. 

manca una definició única dels 

nivells hospitalaris (E6) o és 

genèrica a nivell territorial o de 

detall de la prestació (E7, E4,E8)  

- Massa vinculada a processos petits 

(E5) 

 Fluxos de derivació poc desenvolupats 

(E2) 

 Heterogeneïtat en la prestació (E3)  

 Hi ha àmbits professional-dependents 

(E2) 

 Manca control pressupostari (E8) i 

recursos financers limitats (E1,E2,E5)  

 Manca coratge per establir co-

pagaments (E7) 

 Manquen coses que potser hi haurien 

de ser (audiòfons gent gran) (E1) 

 Fragmentació important (nivell legal 

(Dep’t Salut) i nivell operatiu (CatSalut)) 

(E6) 

 

Amenaces: 

 Canvis polítics (E6) 

 Ritmes d’entrada de la innovació diversos i 

manca lideratge/fermesa per dir/imposar què 

es pot fer i què no d’aquesta innovació (E1, 

E2) 

 Contractació difícil dels hospitals petits (E3) 

 Diversitat dels proveïdors (titularitat...) (E1) 

 Expectatives dels proveïdors (E6) 

 Manca de professionals a alguns territoris 

(E1, E8,E2) 

 No es pot fer tenir proximitat i fer de tot (E4, 

E5, E2) 

 No explicar bé a la ciutadania els canvis 

(E10) 

 Pagament actual per altes no per 

procediments (E8) 

 Manca d’equitat en l’accés (E7) i de resultats 

(E7, E3) percebuda 

 Resistència a canvis culturals (s’han de 

buscar consensos, primer 10 experts i 

després societats científiques) (E10) 

 S’està venut a l’oferta (E4, E8) o inquietud 

professional de cada lloc (E7,E2) 

 Transformació digital (E10) 
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“Tenim una cultura no prou explotada de territorialització: cada territori ha de tenir un hospital 

terciari, i cada hospital terciari ha de tenir un territori”. (E2) 

P
u

n
ts

 p
o
s
it
iu

s
 

Fortaleses: 

 Accessible a tot el territori (E3),  

cobertura sanitària universal (E8) i 

homogeneïtat en el accés (Que no es 

doni a tot arreu, però que tot ciutadà hi 

tingui accés) (E3) 

 Àmplia (E1, E2, E3) 

 Obté bons resultats p.ex. esperança de 

vida (E10) 

 Comparable amb serveis que es poden 

tenir a “qualsevol lloc del món” (E2) 

 Compacta (E1, E5) i complerta/sòlida 

(cobreix majoria de necessitats de la 

població) (E2, E5) 

 Definició d’ASSIR o de Salut Mental 

molt clara (E6) 

 Estructura reconeguda i consistent (E4) 

 Garantista (E5) 

 La cartera (que no l’accés) de l’atenció 

intermèdia és homogènia (E2) 

 Maduresa suficient com per poder 

descentralitzar serveis (E2) 

 S’ha treballat bé el terciarisme (E7) 

 

Oportunitats: 

 Aplicar cultura avaluativa (E10) i relació amb 

l’AQuAS, que pot aportar mètode d’avaluació 

(E6) 

 Aprofitar el tripartit ICS-Consorci-UCH per 

interlocutar (E10) 

 Canviar la relació pacient-sistema i fer co-

responsable a la població (E10) 

 Coses ja treballades disponibles (E6) 

 Aposta de CatSalut per emprar la cartera 

com una eina útil per la planificació operativa 

(E6) 

 Entusiasme amb la visió transversal en què 

s’està treballant (E6) que pot ajudar a 

establir línies estratègiques conjuntes amb 

cronogrames realistes (E1) 

 Explotar la cultura de territorialització -

hospitals de referència, ecosistemes, tutoria- 

(E2) i de que tothom té la idea de que 

l’accessibilitat territorial i geogràfica és 

important (E3) 

 Marge de creixement. Es veu al CatSalut 

com un mer repartidor de diners (E4) 

 Organització sèria i potent per fer assaig-

error i bones experiències concretes de re-

ordenació (E2) 

 Potencial d’AQuAS per poder ordenar el 

testeig i fer d’observador de tendències (E7) 

 Si està ben definida es pot fer compra més 

ajustada i de qualitat (E8) 

 Sistemes d’informació potents (E2) 

 Talent/coneixement al territori (E5) 

 

 

 

Contingut i estructuració de la cartera de serveis 

En aquest bloc primer es va explorar quins són i haurien de ser els criteris emprats per a 

determinar el contingut de la cartera de serveis del sistema català de la salut, en general, així 

com específicament a nivell territorial (preguntes 7, 8 i 9). 

Les entrevistes han versat força sobre l’avaluació de què hauria de sortir, què hauria d’entrar, 

què no i com analitzar el que ja hi ha en relació a les tecnologies (tècniques, intervencions, 

procediments...). La sensació generalitzada és que no hi ha res que realment surti de la cartera 

de serveis del sistema català de la salut, si bé es deixen de fer coses per obsolescència (E3) i es 

deixen pràctiques de poc valor segons el projecte Essencial (E10). Els entrevistats consideren 
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“Qui mana en aquests moments és la pressió 

política, entenent què és el que surt en premsa, o 

quins són els lobbies de pressió, i jo penso que aquí 

anem a remolc.” (E10) 
 

“El que no hi ha clar, i jo crec que no existeix 

clarament ni a Espanya ni a Catalunya, és una 

priorització clara, amb uns criteris explícits ben 

transparents a l’hora d’incloure.“ (E3) 

necessari avaluar què ha de contenir la cartera de serveis (sovint, la discussió és a nivell de 

tecnologies), i que hauria d’haver-hi una estructura i criteris clars (pregunta 7).  

No obstant, tres contesten que ara mateix els criteris per ordenar, prioritzar i determinar el 

contingut no són transparents (E1, E3) o 

no es coneixen (E8). E10 sí va indicar que 

n’hi ha algun que ja s’està aplicant 

actualment, com la pressió política o es va 

discutir amb E4 si s’aplica en plenitud el 

criteri de compliment de la llei. E6 també 

afegeix l’aplicació d’informes de la Red 

Española de Agencias de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del 

Sistema Nacional de Salud (RedETS) o 

d’estudis de monitorització, així com 

peticions de grups de pressió. 

La taula següent mostra els criteris que es considera haurien de determinar el contingut de la 

cartera de serveis del sistema català de la salut. 

 

RESPOSTA RESUM. Es considera que no hi ha un llistat de criteris explícits i transparents per 

definir la cartera del sistema català de la salut. S’hauria de considerar la conveniència, 

necessitat, cost, cost-oportunitat, eficiència, capacitat tècnica, equitat i existència d’evidència 

(eficàcia…) 

 conveniència, eficàcia i necessitat E5 

 cost, cost-oportunitat (E2) (entès com cost-efectivitat; E7), cost-benefici 

(E6), eficiència (E6, E10), capacitat tècnica i pressupostària (E2) 

(sostenibilitat (E10)) per usar-les 

E6, E10, E7, 

E2 

 efectivitat i eficiència social E3 

 equitat en funció del risc, no quina és la població assignada a un centre   E2 

 l’existència d’evidència E6, E2 

 N mínima E6, E3 

 

La contractació actual de prestacions i serveis de salut territorials mitjançant la qual s’operativitza 

la prestació del contingut de la Cartera de Serveis del sistema català de la salut es considera que 

està molt orientada al pagament per càpita, al volum i a la intensitat amb cada proveïdor, mentre 

que en el futur s’haurien de determinar més responsables jurídics de processos (E5) i pagar per 

resultats en salut (E1, E10) i eficiència associats a processos en les diferents unitats territorials o 

ecosistemes. Per establir aquest sistema de pagament són claus diàlegs, incentius, consens, i 

determinar quina proporció del procés recau a cada proveïdor. S’apunta com a possibilitat 

començar per un sistema mixt pagant per procediment ponderat per resultats (factor modulador 

(E10)). S’ha apuntat que haurien de ser contractes menys detallats, més anglosaxons que 

catalans, en el sentit d’invertir temps no només en la definició del detall del què es contracta, 

sinó també en valorar a posteriori els serveis contractats i la seva adequació a allò que estava 

previst (E3), donant certa llibertat (E10) i autonomia, però amb les responsabilitats abans 

esmentades per exigir, parlar, actualitzar les carteres... 

https://redets.mscbs.gob.es/
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“Hi ha un tema i és el dels professionals. Si 

tens pocs professionals els has d’anar 

reagrupant de manera que puguis prestar el 

servei.” (E8) 

Quan es pregunta als entrevistats que 

identifiquin quins criteris s’haurien d’utilitzar en 

la planificació operativa per determinar què 

incloure en la cartera de serveis de salut d’un 

territori (pregunta 9), addicionalment als criteris 

que es consideren necessaris per a valorar el 

contingut de la cartera a nivell de tot el sistema 

català de la salut, s’apunten un seguit de factors que actuarien com a correctors a aplicar.  

RESPOSTA RESUM. Les carteres territorials haurien de definir-se segons: accessibilitat, 

capacitat de resolució, capacitat de fer aliances, cost-oportunitat, eficiència, necessitat, 

satisfacció, número de casos o resultats en salut específics vinculables a la contractació 

d’aquell territori 

 equitat en l’accés (si bé això no vol dir que el servei s’hagi de prestar 

en el centre més proper a la persona). (E5, E2, E4) Preveure els fluxos 

de població per tal de garantir un accés equitatiu als recursos. (E2, E6) 

E4, E5, E7, 

E2, E6  

 necessitat entesa com morbiditat, mortalitat, situació (número de casos 

que ho justifiqui i demostri que pots adquirir suficient expertesa per fer-

ho amb qualitat) 

E6, E8, E7, 

E3 

 coneixement o experiència rellevant per la prestació del servei 

(estructura de professionals) 

E6, E4, E2, 

E8 

 necessitat epidemiològica concreta (p.ex. petroquímica a un territori, 

població envellida comparativament, desbordament del servei 

d’urgències) 

E9, E7, E5 

 resolució amb qualitat de circumstàncies temps-dependents  E4, E7, E8 

 geografia i comunicacions (p.ex. Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, 

per distància del seu territori de referència amb grans hospitals, tot i no 

tenir N teòrica presta determinats serveis). 

E3, E7 

 capacitat de fer aliances estratègiques  E10, E2 

 resultats en salut (E3) específics que es puguin vincular amb la 

contractació  (E4) 

E4, E3 

 cost-oportunitat segons les necessitats específiques detectades i 

evidència d’eficiència i eficàcia en el territori  

E2 

 satisfacció amb serveis prestats (històricament) en el territori E4 

 en funció del que s’hagi definit des de CatSalut com la cartera 

estàndard a garantir de manera homogènia en cada territori 

E10 

 

Alguns entrevistats van comentar que les tecnologies que s’haurien d’avaluar a l’hora de decidir 

què incloure a la cartera de serveis del sistema català de la salut o d’un territori haurien de ser 

aquelles amb un major potencial valor, un potencial impacte econòmic (amb E7 es parla d’un 

cost unitari de 500.000€; amb E3 es parla de que hauria de ser més alt -milions-; E6 comenta 

que s’hauria de treballar amb preus i topalls), o un potencial major ús. L’avaluació, no obstant, no 

només s’hauria de fer a tecnologies individuals, i els entrevistats visualitzen amb més o menys 

intensitat la necessitat d’avaluar per processos (E7, E2) que siguin amplis (E5). 

Un cop parlat de com determinar el contingut de la cartera de serveis, es va convidar a les 

persones participants a reflexionar sobre com estructurar o articular la cartera de serveis 
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“La desagregació de la CdS...crec que no hauria d’estar 

molt desagregada. Una altra cosa és la tècnica o una 

determinada tecnologia que utilitzis per al diagnòstic o 

tractament, ha d’estar ben detallat on la tens i on no. 

Aquí sí que has de desagregar. La cartera com a tal, és 

única per a tota Catalunya, i per tant, no gaire definida. 

Perquè vol dir, mantenir això al dia és d’una complexitat 

brutal.” (E3) 

“Avui tenim hospitals d’aguts que difícilment 

sobreviuran com a aguts perquè les necessitats són 

unes altres. (...) 

“Prioritzes allò en què estàs gastant més. Abans he dit 

“què reordenaria primer? “L’hospitalari” perquè és el 

54% del pressupost.” (E3) 

“Som molt bons en solucionar temes molt concrets, 

però aquesta transversalitat i aquesta integració 

[parlant de població crònica o pluripatològica], ens 

falta molt.” (E10) 

(pregunta 10), així com el nivell de desagregació que seria adequat definir des de CatSalut 

(pregunta 11).   

En relació a les propostes d’articulació va ser un tema difícil de respondre però es va apuntar a 

la necessitat de vertebrar-la partint de: 

 definir necessitats (població sana, atenció aguda, atenció a la cronicitat...), 

 dotar la cartera de més transversalitat, posant la persona al centre i superant 

compartiments estancs (E6) o silos de línies assistencials tradicionals (E4). 

La lògica subjacent seria que en lloc de pensar en el tipus de centres disposats (hospital, CAP...) 

treballar a partir de serveis o necessitats. Així, s’agafaria com a punt de partida el tipus de 

necessitats, p.ex. les grans categories diagnòstiques (E6: començar per com tens les dades), i 

aleshores assignar els centres com els recursos a través dels quals donar resposta a la 

necessitat, tot entenent que una 

mateixa necessitat es pot atendre amb 

una combinació de recursos. E5 també 

ho expressa com la integració de 

recursos que estan a institucions 

diferents i E10 a través de la necessitat 

de treballar en la transversalitat i actuar 

com aquells que treguin millors 

resultats en els processos. 

El detall o nivell pràctic de  desagregació (pregunta 11) en què s’hauria de treballar la cartera (i/o 

processos) no es percep de la mateixa manera entre els entrevistats. 

RESPOSTA RESUM. El nivell de desagregació de la cartera ha de ser bastant i suficient per 

treballar els serveis a prestar i superar indefinicions, però sense excedir-se per resultar 

factible i pràctic 

 Bastant i suficient per treballar els serveis a prestar i superar 

indefinicions  

E4, E8 

 No cal tenir detall de tot, ja que no es pot ni resulta pràctic. E4, E7, E3 

 Dependrà de cada necessitat i capacitat d’anàlisi. Per exemple,  

o els hospitals no només es desglossarien segons especialitats 

disposades, sinó també per a quines hores es presten serveis o 

quin nivell de desenvolupament es té de cada especialitat per 

reaccionar quan es té una necessitat no coberta (E5) 

o no cal saber si l’hipòfisi s’ha d’operar amb cirurgia robòtica (E1) i sí 

saber el suficient per avaluar la qualitat quan s’apliquen noves 

tecnologies o saber el nivell de complexitat de les diferents 

aplicacions (E4) 

o treballar agrupant és convenient, però també hi ha grups definits 

(p.ex. col·lectiu trans) on és més fàcil detallar procediments que 

entren o no (E6) 

E1, E6, E4, 

E5 

 

L’abordatge de tota l’ordenació i 
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estructuració de la cartera de serveis del sistema català de la salut no es pot fer amb una única 

fase ja que es considera que és molt extensa. La priorització d’aquelles línies assistencials o 

àmbits d’actuació en els què s’hauria de començar a treballar ha estat l’objecte de la preguntes 

12 i 13). L’anàlisi no obstant feta pels entrevistats se centra sovint en una anàlisi necessària per 

processos dinàmics4 que poden tant combinar elements de diferents línies habitualment enteses 

per silos (E4), com passar per l’anàlisi de clústers de gestió de pacients (E7).  

RESPOSTA RESUM. Les línies/àmbits per on començar no han de ser els tradicionals, i 

menys vistos de forma estanca. La cartera d’hospitals relacionada amb indefinicions amb 

altres centres s’intueix prioritària. També és prioritari treballar l’atenció a la cronicitat, allò més 

freqüent o costós  

 Hospitals, perquè 

o Hi ha confusió i indefinició (p.ex. manca de centre de referència 

(E5, E2)) 

o Es percep com a necessari un procés de canvi dels rols que han 

de jugar els diferents centres: p.ex. alguns hospitals passen a ser 

o haurien de passar a ser estacions intermèdies, de manera que 

els casos més aguts, intensius, tecnificats i necessitats d’un 

abordatge de cas complex es realitzi als hospitals principals (E3, 

E4, E1). D’altres hospitals han de drenar certes casuístiques de 

pacients cap a hospitals de proximitat, mentre que els casos 

subaguts haurien de tractar-se des de l’atenció intermèdia o 

primària (E1).  

o És on es gasta la major part del pressupost (E3) 

o Cadascun dels grans hospitals ha de tenir un territori de 

referència i garantir l’accés atenent a casuística (casos més 

complexos del seu territori) (E2)  

 Cal començar per reordenar els centres d’aguts (E3) 

 Cal començar per l’atenció quirúrgica (E8) 

E5, E3, 

E6, E1, 

E4,      E2 

 Atenció a la cronicitat, persones amb necessitats complexes / 

pluripatològics, perquè: 

o Alta prevalença 

o Alta despesa (E10) 

o Cal alinear l’atenció intermèdia amb l’atenció primària i la 

domiciliària de manera transversal, trencar silos i potenciar el que 

hi ha entre línies (p.ex. hospitalització a domicili) (E1, E4, E5) 

o Mala resposta a les necessitats del pacient per part del sistema; 

cal definir una cartera de serveis per atendre’l. (E10, E5) 

o Hi ha diversitat de models d’atenció en el territori, i si bé cal 

adaptar la solució a les particularitats de cada lloc, cal garantir 

l’equitat d’accés als serveis amb independència d’on es visqui 

(E5) 

E5, E2, 

E10, E4, 

E1 

                                                

 

4 L’anàlisi per processos no és nou (exemples: Codi Infart o dermatologia; E7) 
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 Salut mental, perquè 

o Hi ha diferències en la dotació entre territoris (E2, E7) 

o No hi ha un model homogeni (E10) 

o Cal definir clarament quins casos es tracten des dels dispositius 

de salut mental i quins es poden tractar des d’atenció primària 

(amb suport psicologia) (E10; E3) 

 

Nota: E1 considera que no urgeix tant atès que ja s’hi ha treballat 

E2, E3, 

E10,     E7 

 Atenció primària, perquè 

o no es té una descripció clara de la cartera (E6) 

o cal reordenar la manera d’organitzar-se per donar atenció a la 

cronicitat des del domicili (E3) 

o els serveis específics que es poden prestar són molt 

professional-dependents: en funció de qui estigui (experteses, 

interessos, horari) l’atenció primària serà més resolutiva o més 

“derivadora”, Això genera iniquitats en la cartera que a priori es 

defineix com a igual per a tots els centres d’atenció primària (E2) 

Notes:  

1-E3 considera que no urgia tant en comparació amb l’atenció hospitalària atès 

que el rol de l’atenció primària no ha canviat en els últims 20 anys, com ha 

succeït en el cas dels hospitals  

2- E8 considera que no urgia tant perquè era més senzill saber quina és la 

cartera 

E6, E3, E2 

 Atenció domiciliària, perquè 

o està poc tipificat (E4) 

o ha de guanyar terreny al tractament internat 

E4, E1 

 Atenció intermèdia (sociosanitària), perquè 

o Per donar resposta al contínuum assistencial (E3) 

o Només pots redefinir la cartera i tocar l’hospitalari si tens molt 

ben definit com vols l’atenció intermèdia (E1) 

o Cal convertir-la en l’atenció intermèdia (E7) definint-la (quan 

intervenint, temps d’estada, transició a altres serveis) 

 

Nota: 

1- E8 considera que l’atenció intermèdia està força ben delimitada 

E1, E3, E7 

 Hospital de dia, especialment consultes externes, perquè 

o Es desconeix el que s’està fent per facturació (E4) 

E6, E4 

 Serveis de promoció i prevenció E1 

 Obesitat mòrbida E6 

 Gabinets exploratoris diagnòstics o terapèutics 

o està poc treballat i no se sap com fer la facturació 

E4 

 

Elements que ajudin a determinar què cal reordenar primer 

 Definir xarxes a nivell de territori de com prestar el servei (analitzant la 

combinació de  diferents tipus de serveis)  

E5, E4 

 Enllestir les necessitats primer, per a posteriorment estructurar en forma E4 
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de prestacions 

 Allà on es requereixin millores de com el sistema dona resposta a les 

necessitats del pacient o s’han visualitzat possibles millores  

E1, E4, 

E10, E5, 

E7 

 Aquells processos, procediments o patologies amb prevalença alta E6, E7, 

E10 

 Processos/àmbits més costosos E10, E3 

 Aquells processos que tenen alta freqüentació / ús del sistema (p.ex. 

atenció als raquis) 

E6 

 Processos amb desconeixement en la facturació E4 

 Allà on prioritzi el grup de cartera de serveis de l’ENAPISC E10, E7 

 

L’abordatge amb els criteris i processos esmentats, i sobretot les entrevistes de E7, E5 i E2 

emmarquen i suggereixen la idoneïtat de treballar els territoris en tres nivells tot revisant i definint 

quins serveis i prestacions corresponen a cada nivell hospitalari i en quines circumstàncies (E10, 

E2). Aquest model estaria especialment pensat per la gestió integrada i eficient de la cronicitat 

des de la comunitat (E10).  

 Hospitals principals cada cop més especialitzats. Tres entrevistats han emmarcat cinc 

grans hospitals (E3, E1, E4) i E3 els ha detallat5. Farien de gestors d’ecosistemes de 

salut6. 

 Hospitals (estacions intermèdies (E3, E1)) que serveixen com a drenatge o per la gestió 

de necessitats temps-dependents de proximitat. 

 Xarxes per territori on tots els tipus de centre o proveïdor es combinen i defineixen 

processos (E5), per tal de prestar atenció des de la comunitat i centrada en la persona per 

a aquells processos o situacions que sigui possible i desitjat. E2 esmenta que es pot mirar 

d’organitzar per processos assistencials i que un procés comenci en un lloc i acabi en un 

altre depenent de l’organització territorial i quines tècniques s’apliquin. 

 

Figura 1 . Forma de re-ordenar per nivells i processos extreta de les entrevistes 

                                                

 

5 Cinc hospitals i grans àrees vinculades: Germans Trias (Girona, Maresme), Hospital Clínic (C-17), Sant 

Pau (C-16), Bellvitge (Terres Ebre, Tarragona...) i Vall d’Hebron (Lleida i part de Barcelona). L’hospital de 

Lleida es va referenciar com un cas excepcional addicional requeridor de recursos propis (a 150km de 

Barcelona).  

6 Els ecosistemes no tenen perquè estar limitats a les cinc àrees delimitades pels 5 hospitals. Una figura 

més gran podria diferenciar-hi més. 
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“En el disseny el que manca eren aquelles 

preguntes de “Això ho fas, com t’ho fas quan 

no pots atendre el pacient, quins són els 

fluxos i on l’envies, què fas tu que no fan els 

altres...”. (E2) 

                                 Ecosistema 1  Ecosistema 2    Ecosistema 3.... 

 Nivell hospital complex                              

 

 

 

 Nivell estació intermèdia 

 

 

 Nivell xarxa per territori 

 

 

 

 

Tipus de boles (els diferents colors indiquen diferents tipus de centres o proveïdors, aquests a la 

seva vegada donen serveis): diferents tipus de salut mental i addiccions, atenció intermèdia, centres 

d’atenció primària, atenció domiciliària (residència, hospitalització domiciliària...), transport, rehabilitació, 

diàlisi, hospital de dia, hospitals o farmàcies....  

Relació als processos: sempre bidireccionals (comunicació activa). Es pot definir per l’estat del procés 

(prevenció, diagnòstic, tractament o seguiment o monitorització, curació, mortalitat o pal·liatiu...) o relació 

entre proveïdors (derivar, drenar, consultoria, formació, tutoria...). 
 

El procés perfilat en aquest resum portat a la 

pràctica es podria definir com un “procés de 

reordenació”. Cinc entrevistats van mostrar 

respostes sobre experiències prèvies viscudes 

de reordenació d’una cartera de serveis, mentre 

que la majoria d’entrevistats van poder 

identificar elements clau per a l’èxit d’una 

reordenació (pregunta 14): 

RESPOSTA RESUM. A Catalunya s’han fet accions de re-ordenació específics (E3), o intents 

de reordenació sistèmics (E7). S’ha après dels segons que no s’ha de treballar en tot, no és 

dolenta l’aproximació per processos i consensos, però, si es vol fer el procés operatiu en la 

contractació, el sector n’ha de veure els beneficis. 

Experiències prèvies 

 Casos específics com són la reordenació de la cirurgia oncològica 

especialitzada (2012) o les fusions recents d’hospitals a Manresa i del 

Consorci Garraf i Penedès  

E3 

 Existència d’un procés l’any 2000 de grans llistats de poca utilitat 

pràctica. 

 Un procés més recent on ja es va treballar en processos, però no es va 

arribar a portar a l’àmbit operatiu i de la contractació en gaires casos  

E7 

 Procés seguit a Andalusia per definir els procediments fets a cada centre  E8 

 Molts canvis: canvis en el sistema de pagament (p.ex. per UBA) E5 

 Procés seguit a Colòmbia  E10 

 

Elements clau per l’èxit d’un procés de reordenació 

H 
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 Bona anàlisi de fortaleses-febleses com a punt de partida E3 

 Planificar els canvis de manera que s’incorporin gradualment per tal 

d’assolir en el mig i llarg termini un nou escenari que ha estat clarament 

identificat (“qui haurà de fer què”) 

E2 

 Amplitud de mires en el disseny i en la visió general del flux del pacient E2 

 Començar amb nucli dur de 10 experts i després anar a societats 

científiques. Identificar líders que ja tinguin la visió i construir amb ells 

l’estratègia per avaluar, validar i incorporar als plans directors  

E10 

 Consens dels professionals assistencials E3, E8, E2 

 Suport polític E3, E8 

 Alineament d’objectius i explicació clara i transparent dels motius pels 

quals es realitza (“que la ciutadania ho entengui” E8) 

E3, E8 

 Necessitat d’explicar bé els beneficis de la reordenació per processos 

als implicats per no quedar-se en la planificació teòrica i poder-la fer 

operativa 

E7 

 Buscar facilitadors i palanques disruptives per trencar les rellevants 

inèrcies 

E10 

 Associar a un nou model de pagament, que obligui els centres a 

adaptar-se  

E10 

 Disposar d’informació qualitativa i d’indicadors de resultats de cada 

professional 

E10 

 Autoritat i fermesa de l’entitat que ho promou per poder implantar la 

reordenació prevista 

E2 

 

Avaluació de la qualitat dels serveis oferts 

Els criteris per l’avaluació de la qualitat de la cartera de serveis a cada territori (per processos o 

no; pregunta 15) van ser diversos.  

RESPOSTA RESUM. El criteri per l’avaluació de la qualitat de la cartera que més s’ha 

mencionat és resultats en salut.  Addicionalment s’identifiquen criteris d’accés en el temps, la 

capacitat resolutiva, l’efectivitat, seguretat i eficiència, l’experiència del pacient, la satisfacció i 

la sostenibilitat. 

 resultats en salut (E10) consensuats (E8, E3, E4 a través 

d’exemples concrets), tant en la seva definició general, com en què 

és un bon resultat pel pacient a llarg termini (E5).  

E4, E3, E8, 

E5, E10, E1, 

E6, E7  

 Resultats en salut  (E7) incorporant l’experiència del pacient sobre la 

qualitat percebuda (no sols satisfacció, sinó resultats en salut 

reportats pel propi pacient –PROM) 

E1, E3, E5, 

E10, E6, E7 

 accessibilitat segons condicions establertes (p.ex temps E2) E6, E2, E7, E1 

 capacitat i nivell resolutiu (E4, què resolc jo i què envio fora: E2), 

estructura mínima i formació de professionals (E6) 

E6, E4, E2, E7 

 satisfacció del pacient E6, E4, E8, E7 

 eficiència i sostenibilitat.  Tot i que el discurs no ha de ser massa 

economista, sinó valorant l’adequació de cada intervenció (E10)  

E9, E10, E1 

 seguretat  E6, E9, E1 
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“Tenim bons instruments, s’han 

d’interconnectar i donar el valor que 

realment tenen i la capacitat 

d’influenciar dins del sistema.” (E10) 

“La compra... Si pagues o no pagues, la gent s’adapta 

més fàcilment. És molt trist dir-ho així però és així. 

“Senyors, vostès no poden fer neos de colon, i si en fa, 

no li pagarem ni un duro, i hi haurà al darrere el CMBD i 

no li paguem.” I ja veuràs com s’ordena ràpid!”. [referint-

se a cartera de cada centre]. (E8) 

 

 efectivitat E9, E1 

 Heterogeneïtat en la prestació de serveis o el comportament dels 

tractaments, com a indicador de possibles desajustos en la 

planificació 

E2 

 

Els instruments declarats per fer l’avaluació de la 

qualitat dels serveis prestats al territori (pregunta 16) 

van ser més de deu, el que demostra que ja es 

disposen d’elements, però es considera que cal 

articular com s’integren aquests instruments de 

manera efectiva en la planificació operativa de la 

cartera de serveis territorials. 

RESPOSTA RESUM. Els instruments per avaluar son múltiples: acreditació, sistemes 

d’informació, noves eines d’anàlisi, registres, enquestes... Varis entrevistats fan èmfasi en la 

necessitat d’aprofitar la informació ja existent i en definir el conjunt d’indicadors rellevants per 

fer l’avaluació. 

 Central de Resultats  E10, E5 

 CMBD (per exemple per fer benchmarking) E8, E10, E2 

 eines automàtiques (p.ex. intel·ligència artificial –E1), per extreure 

informació ja existent, p.ex. en registres clínics (E1, E7, E8-VINCAT) 

E1, E7, E8, E2 

 enquestes quan apliqui, per recollir l’experiència del pacient (un 

exemple que es dóna és el PLAENSA – E8, E10)  

E3, E7, E8, E10 

 acreditació de centres amb indicadors qualitatius i re-avaluar als 4 

anys 

E10 

 indicadors de resultats rellevants  E2, E3, E6, E9 

  “Concursos per auditories” (ja iniciats) per escalar contractes o 

processos de més qualitat 

E9 

 fer clústers i fer projeccions E10 

 Rellançar el projecte de radars d’innovació per detectar i avaluar 

innovacions 

E4 

 activar una Plataforma per planificar i avaluar la qualitat de les 

prestacions  

E4 

 Pla de Salut  E10 

Actualització de la cartera de serveis 

Els entrevistats van identificar diferents  

mecanismes mitjançant els quals  

actualitzar la cartera. Analitzant les 

respostes, tres persones van fer 

referència pensant en la cartera 

territorial (E8, E5 i E10) mentre que els 

altres van analitzar -ho segons la 

cartera general del CatSalut (pregunta 18): 

 

RESPOSTA RESUM. Els mecanismes per actualitzar la cartera de serveis a nivell del sistema 
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català de la salut són analitzar què es farà portant a la realitat mètodes existents o començats, 

identificant necessitats o mirant estudis activament per evolucionar la cartera en consonància 

amb la nova evidència científica.  

Quan es pensa en com actualitzar les carteres a nivell territorial, la compra a través dels 

contractes amb cada centre es veu com una eina clara per a actualitzar què ha de proveir 

cada centre. 

 identificant necessitats que abans no existien o ampliant la seva 

cobertura  

E2 

 fer d’observatori classificant persones (p.ex. amb big data) E7 

 creuar dades de forma senzilla per saber què s’ha deixat de fer E6 

 adaptar segons canvis en l’evidència científica  E2 

 horizon scanning o Observatori d’Innovació i Gestió Sanitària per tal 

de detectar les innovacions 

E10 

 els contractes i les compres (pensant en les carteres territorials) E8, E5, E10 

 

La percepció sobre la periodicitat (pregunta 19) en què s’hauria d’actualitzar la cartera de serveis 

ha estat molt diversa:  

RESPOSTA RESUM. La percepció sobre la periodicitat en que s’hauria d’actualitzar la cartera 

de serveis és diversa i oscil·la entre cada 4-5 anys o un procés continu vinculat o no a un 

treball amb societats i de detecció de noves tecnologies 

 La cartera en el seu conjunt cada 4-5 anys  E9, E1, E10 

 Cada 2-3 anys, per poder valorar les innovacions E8, E10 

 Anualment, un cop hi hagi un sistema de revisió construït i 

consensuat amb societats científiques i pacients 

E4 

 Procés dinàmic continu o permanent  E5, E7 

 Segons l’aparició de canvis de paradigma i segons recursos 

disponibles  

E6 

 Segons l’aparició de noves tecnologies i nova informació  E3 
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3.3. Possibles línies d’acció identificades per AQuAS 

Les cinc seccions anteriors i altres aportacions de les entrevistes (més lligades a accions a fer 

que a respondre en exclusiva a les preguntes explícites) permeten recomanar 10 línies d’acció 

relacionades amb els tres objectius finals del procés de reordenació de la cartera que planteja 

CatSalut: 

Utilitzar la cartera com a eina d’ordenació 

1. Analitzar i desglossar les carteres de salut territorials per conèixer bé allò que es contracta i 

el seu estat però sense excedir-se en el nivell de detall (E7, E1, E4). On apliqui fer glossari, 

incloent les dues definicions de cartera de serveis que es presenta a continuació i que es 

proposa en base al conjunt d’entrevistes realitzades: 

a. la cartera de serveis del sistema català de la salut: el conjunt de serveis al qual té dret 

la ciutadania de Catalunya segons la normativa vigent i amb independència del 

territori on visqui, per tal de cobrir les seves necessitats de salut. Podem considerar 

aquesta cartera com “els objectius a assolir” o “els drets a garantir” mitjançant el 

sistema públic de salut. 

b. la cartera, o carteres, de serveis de salut territorials: el conjunt de serveis disposats 

des dels centres de salut ubicats territorialment, mitjançant els quals s’operativitza la 

cartera de serveis del sistema català de salut. Podem considerar aquestes carteres 

territorials com “els mitjans a través dels quals es dona resposta a les necessitats de 

salut de la població”.   

2. Definir nous models organitzatius especialment associats als hospitals. Treballar els 

elements de la cartera dins del contínuum assistencial de proximitat i centrat en la persona. 

Aquest contínuum ha d’acompanyar-se de més treball integrat i multidisciplinar per atendre 

pacients pluri-patològics i/o amb necessitats de salut i socials complexes que es mouen entre 

àmbits (E10). Aquests models han de considerar el rol canviant dels centres i permetre 

treballar processos eficients en l’evolució en les seves relacions. Exemple de relacions a 

treballar: 

HOSPITAL  --- Atenció primària (ex-tècniques especialitzades) (E4),  

      --- Atenció (de llarga durada) domiciliària (E10) i/o intermèdia (E1)7,  

            --- Relació entre aquests 2 darrers (E5).  

3. Dinamitzar les relacions entre els professionals de les línies que tradicionalment han articulat 

la cartera de serveis (atenció primària, hospitalària, salut mental i addiccions, atenció 

intermèdia) amb professionals d’altres àmbits (E7, E5, E4, E10). Exemples: atenció 

comunitària, promoció, prevenció, salut pública, social. 

                                                

 

7 Un entrevistat ha vist l’atenció intermèdia com força delimitada (E8), o un altre que mancaven recursos 

(E2) 
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Utilitzar la cartera com a eina de planificació i de compra 

4. Planificar un esquema o passos d’avaluació i accés a les múltiples noves tecnologies 

innovadores ofertes al sistema sanitari públic català (avaluacions amb consensos en 4-12 

mesos (E1)):  

a. detectar la innovació puntera (E4, E2),  

b. planificar (E2), ordenar (E7) i establir (E1) qui prova què de forma equitativa (E2),  

c. codificar el no codificat (E4),  

d. fer tarifes addicionals (si aplica) (E1) i buscar, per cada tecnologia, tots els usos 

possibles (E1). 

e. Si quelcom no està llistat o, sobretot, si no funciona, dir que no es paga (E1,E4,E10) o 

corregir (E8).  

f. Si s’ha acceptat amb uns criteris d’indicació, s’ha de comprar i afegir a la cartera. 

AQuAS, com ens independent i amb experiència, hauria de liderar la implementació al 

percebre’s com l’entitat que neix dins del sistema de salut català per fer aquesta missió. 

5. S’ha de disposar d’una plataforma o sistema per avaluar, sobretot, l’equitat i qualitat de les 

prestacions (segons quan una tècnica, segons quan un procés). El coneixement d’allò que 

ofereix el proveïdor permet una millor planificació i una compra ajustada per qualitat. 

6. S’han d’afrontar certs reptes de recursos humans en funció de les necessitats territorials per 

millorar la planificació de la cartera: 

a. Estabilitzar equips i directius (E1) 

b. Adoptar mesures que facilitin l’atracció/retenció de talent on sigui necessària (p.ex. en 

processos més generalistes i no només allò d’alta complexitat; en hospitals 

comarcals, etc.) (E3, E2) Exemples podrien ser: treballar retribucions segons nivell de 

trasllats fets al territori, reconeixement, ajust d’expectatives, ecosistemes compartint 

tutoria, formació, gestió del talent (E2). 

7. Es considera que CatSalut, en la seva planificació operativa, actualment comparteix, escolta i 

té molt diàleg amb els agents del territori. No obstant, es percep que cal més lideratge. D’una 

banda per a establir els objectius a mig i llarg termini de quina ha de ser la cartera de serveis 

de cada centre, definint línies per saber cap a on anar que ajudin a gestionar les carteres 

progressivament cap a aquell nou escenari. D’altra banda, en els moments de discussió com, 

per exemple, si una tecnologia s’ha avaluat i no funciona (E1) o si no és eficient (E10), que 

pugui rebutjar el finançament d’aquesta tecnologia (en general o en un centre determinat, 

segons apliqui). 

8. En relació a la compra, s’ha de fer pedagogia de què no es paga el mateix procediment a 

diferents preus sinó que, els procediments, es fan de diferents maneres en el territori, i és per 

aquest motiu que es paga diferent pel mateix concepte de procediment (E9). Aquesta 

diferenciació de preu hauria de poder basar-se en uns criteris transparents que demostrin la 
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qualitat afegida que justifica la diferència de preu. També hauria d’anar acompanyada d’un 

procés de reflexió i re-ordenament en la línia de garantir un mínim de qualitat a tothom (no 

tots els centres poden fer de tot), i en la línia d’evitar el pagament de serveis que resulten 

ineficients des del punt de vista sistèmic (que determinats centres afegeixin procediments per 

poder al·legar cobrar al preu més elevat, quan les dades epidemiològiques a nivell de 

sistema no justifiquin tenir un nou centre oferint el “nivell d’alta complexitat”). 

Utilitzar la cartera com a element per l’avaluació de les prestacions 

9. Prioritzar l’avaluació d’uns 10 processos (E7) (o 6-8 procediments (E8)). Farà uns anys aquest 

tipus d’anàlisi es va fer sol·licitant opinió als plans directors (ara estratègies).  

10. S’ha avaluat poc -i pot ser rellevant-  les prioritats ciutadanes, especialment, allò 

relacionat amb la cartera complementària i el co-pagament (ulleres, FIV, anticonceptius, 

ortodòncies, tractament a persones que han mantingut hàbits insalubres...) (E3, E1, E4, E10). 

Fins i tot es podria plantejar consultar a la població quines són les seves preferències en 

quant a les diferents partides que composen l’estat de benestar (p.ex. si es voldrà més servei 

de salut o pensions (E10)). 
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4. La fase de grups focals 

Durant els mesos de novembre i desembre de 2019 s’organitzen quatre grups focals amb 

professionals del sistema de salut de Catalunya, amb l’objectiu de completar la informació 

recollida en la fase d’entrevistes: a) recollint impressions sobre la diagnosi de la situació actual i 

la definició de la cartera de serveis que van derivar de la fase d’entrevistes, b) explorant com es 

podria operativitzar la cartera en clau de provisió de serveis i d’aplicació territorial, i c) demanant 

quines eines, estructures o consensos són necessàries per facilitar aquesta operativització. 

4.1. Metodologia 

Selecció de participants i concertació Es van preveure quatre grups: 

 Grup 1: persones amb càrrec executiu que intervenen en la macrogestió i planificació de 

polítiques públiques sanitàries amb visió de sistema (Grup Macrogestió). Entre d’altres 

s’incloïen professionals del Departament de Salut, del CatSalut i d’AQuAS. 

 Grup 2: persones de CatSalut del territori amb càrrec executiu que són les encarregades 

de vetllar per l’adequació operativa de la planificació realitzada en l’àmbit de la 

macrogestió, tot traslladant-la als proveïdors. Es va convidar com a mínim una persona de 

cada Regió Sanitària de Catalunya. No obstant, de cara a la lectura dels resultats cal tenir 

present que, per qüestions d’agenda, a la sessió no hi va haver representació de Terres 

de l’Ebre (Grup Mesogestió). 

 Grup 3: persones amb càrrecs executius del nivell microgestió (a entitats proveïdores de 

serveis de salut) encarregades de posar en funcionament les directrius que arriben de la 

meso i la macro (perfil proveïdors). La selecció de persones participants pretenia garantir 

la representació dels diferents àmbits de l’atenció a la salut més que no pas la 

representació del conjunt de les entitats proveïdores (Grup Microgestió). 

 Grup 4: es va preveure un quart grup de caràcter mixt, que incorporés la perspectiva de 

de persones del territori i de les oficines centrals amb perfil eminentment tècnic de l’àmbit 

de la macrogestió i planificació, però també permetés assistir a persones que no havien 

pogut incorporar-se a les sessions anteriors per qüestions d’agenda (Grup Mixt). 

La concertació es va dividir en dues fases: primer es va realitzar un sondeig de disponibilitats 

entre vàries opcions de data, i en segon lloc es va confirmar el dia, lloc i hora a les persones 

assistents. Es va convidar d’entrada a 45 persones, de les quals només l’11% va declinar l’oferta 

per incompatibilitat de dates. Es van convidar addicionalment 2 persones més de perfil similar a 

les persones que no tenien disponibilitat, i finalment 38 persones van participar en els grups 

(Grup 1 = 9 assistents, Grup 2= 8 assistents, Grup 3 = 12 assistents, Grup 4 = 9 assistents). 

Aquest èxit de convocatòria (81% de les persones contactades van assistir) i l’interès expressat 

per aquelles persones que no podien assistir per rebre els documents resultants de l’exercici pot 

considerar-se com un primer indici de la conveniència de realitzar un diàleg amb els diferents 

perfils convidats pel que fa el futur de la Cartera de Serveis de Salut i la seva planificació 

operativa.  

Les persones convidades es van seleccionar tenint en compte primordialment la seva posició 

actual, però també el seu perfil i experiència en els diferents àmbits i serveis de salut. Del total 

d’assistents, el 47,3% eren dones, elevant-se aquest percentatge al 66,7% en el grup de 

Macrogestió, i situant-se en el 33,3% en el grup de Microgestió. 
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On? Sales de reunió del Recinte Maternitat - Departament de Salut o de l’AQuAS. 

Quan i amb quina duració? Novembre i desembre de 2019, amb una durada de 2h30 per grup. 

Dinàmica dels grups focals Les sessions van ser moderades per un suport extern especialitzat 

(expert en tècniques qualitatives de recerca8). També assisteix, en qualitat d’observadors, 

personal de l’Àrea d’Avaluació de Tecnologies i Qualitat de l’AQuAS que ha participat en la fase 

d’entrevistes a informants clau, així com personal del grup de treball sobre la provisió de la 

cartera de serveis i qualitat de CatSalut. Amb una setmana d’antelació es va fer arribar als 

participants un document sintètic explicant els objectius de la sessió i compartint una proposta de 

definició de la cartera de serveis, l’anàlisi DAFO de la cartera de serveis i llistat de criteris per a 

determinar-ne el contingut que deriven de la fase prèvia d’entrevistes semi-estructurades (veure 

annex 3: brífing). Els grups focals s’enregistren amb una gravadora d’àudio digital per a 

reprendre després la narrativa oral per a la seva anàlisi realitzant buidat temàtic. Se signa un 

document de consentiment informat abans de realitzar la sessió.  

Metodologia qualitativa El mètode de treball s’ha orientat en fer emergir les percepcions, 

valoracions i opinions sobre la diagnosi actual de la cartera de serveis i la seva definició, així 

com s’hauria d’operativitzar la cartera de serveis i sobre quines eines, estructures o consensos 

es necessitarien per fer-ho (veure annex 4: guió dels grups focals). El mètode de treball emprat 

ha estat la triangulació dels diferents discursos que han desplegat les persones participants en 

els grups focals.  

La tècnica del grup focal permet aprofundir en els significats que atorguen les persones, amb 

l’avantatge que l’elaboració de significats es fa a partir de la discussió entre un grup reduït de 

persones (entre 6 i 10). És precisament aquesta interacció entre els membres del grup el que 

constitueix el fet distintiu del grup focal. La discussió, efectivament, no té com a objectiu la cerca 

del consens entre els membres del grup; més aviat, el que possibilita és recollir un ampli ventall 

d’opinions i punts de vista que poden ser tractats extensament.  

Els continguts dels grups focals es poden orientar cap a una descripció de la situació actual de la 

cartera de serveis, cap a una anàlisi d’aquesta situació o cap a unes conclusions sobre el que 

caldria realitzar davant d’aquesta situació. Els relats de les persones participants transiten per 

aquests diferents estadis discursius (descripcions, anàlisi o conclusions sobre el fenomen tractat) 

depenent dels temes tractats en el grup. 

Metodologia d’anàlisi El suport extern, com a expert, ha realitzat el buidatge temàtic de 

cadascun dels grups focals, per a posteriorment produir quatre documents de descripció en què 

s’expliquen els continguts i les reflexions que han sorgit en la dinàmica grupal. Aquests 

continguts estan estructurats d’acord amb categories d’anàlisi àmplies per tal d’organitzar l’ampli 

ventall d’opinions i punts de vista que han sorgit a l’hora de parlar sobre diferents aspectes de la 

cartera de serveis i la seva operativització. 

                                                

 

8 AQuAS va considerar oportú i necessari per la part d’expertesa en tècniques qualitatives de recerca el 

suport d’SPORA Consultoria Social. 
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Les categories d’anàlisi identificades han estat:  

 El context de la cartera de serveis 

 La definició de la cartera de serveis 

 Lideratge i planificació  

 Compra i pagament  

 Adaptació de la cartera de serveis al territori   

 Els i les professionals 

 Sistemes de informació i avaluació 

 Temes transversals i de interseccionalitat 

Es pot donar el cas que algun dels documents de descripció no contingui totes les categories 

presentades, ja que pot ser que alguna d’elles no s’hagi tractat en el grup focal. Així mateix, 

també es pot donar el cas que els continguts de més d’una categoria d’anàlisi s’hagin fusionat 

entre si, quan han estat tractats conjuntament i s’ha valorat que categoritzar-los 

independentment suposava una pèrdua del discurs del grup. 

Els continguts relatats al voltant de l’operativització de la cartera de serveis dels grups focals 

poden fer referència a més d’una categoria d’anàlisi a la vegada. Així, pot ser que, de vegades, 

un mateix contingut aparegui en diferents categories en un mateix document, o bé que en 

diferents documents aparegui en diferents categories. Aquestes variacions tenen a veure tant 

amb les dinàmiques discursives que es van donar en el grup com amb la interpretació del vincle 

entre continguts i categories realitzat pels autors i autores. 

Cada categoria d’anàlisi està constituïda per petites càpsules de continguts que tracten temes 

més específics o concrets. Aquestes càpsules de continguts compten amb relats literals de les 

persones participants que es presenten entre cometes i en cursiva. L’objectiu que s’ha perseguit 

en els grups és que les persones participants puguin expressar-se en els seus propis termes i 

sobre els elements que elles consideren significatius, més enllà del que s’ha plantejat en el guió 

del grup focal. De vegades els enunciats de les càpsules de continguts son de caràcter 

descriptiu, mentre altres adopten un to propositiu. Aquesta divergència respon al fet que durant 

la mateixa discussió els i les participants alternaven el to amb què intervenien: de vegades 

descrivint la seva visió de la realitat, i altres vegades proposant mesures o accions a portar a 

terme. Per tant, la forma de redacció dels enunciats de les càpsules de continguts (descriptiva o 

propositiva) reflecteix el tipus de narrativa que van adoptar els propis participants en parlar de 

cada tema. 

Al final de cada document de descripció es realitza una síntesi de les principals propostes que 

han sorgit al llarg de la discussió del grup focal en qüestió. No necessàriament es tracta de 

propostes que hagin estat consensuades entre els assistents al grup. Durant el mes de febrer de 

2020 s’ha fet arribar a les persones participants en els grups focals el document de descripció 

corresponent al grup en què van participar, per la seva lectura i esmena en cas de considerar 

que algun aspecte no hagués quedat reflectit adequadament. 

Finalment, s’ha realitzat un document de conclusions, per part del suport extern, que recull les 

principals aportacions sobre la cartera de serveis que han anat apareixent en els diferents grups 

focals (capítol 4.2). Els continguts de les conclusions fan referència a aquells temes, situacions i 
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valoracions que han emergit en els diferents grups focals. Les conclusions ens remeten a una 

triangulació dels continguts significatius en tant que han aparegut reiteradament en la majoria 

dels grups focals.     

La triangulació té l’objectiu de validar, per una banda, determinades formes d’interpretar la 

realitat, de donar sentit a allò que és recurrent, compartit i que forma pautes en les persones que 

ho viuen. En contrastar els diferents grups focals, es va veient que estem davant d’un significat 

compartit, d’un espai comú, i no d’un fet aïllat o d’una apreciació particular d’una situació 

(continguts que han saturat).   

Així mateix, la triangulació permet accedir a aquest univers de significats compartits sense 

renunciar a la diversitat i les tensions presents en les diferents formes de donar sentit a la 

realitat. En definitiva, a partir de l’objectivació de les descripcions podem construir una lectura 

sistematitzada dels factors que expliquen la percepció sobre com hauria d’enfocar-se 

l’operativització de la cartera de serveis. 

Les conclusions realitzades pel mateix suport extern i que es que es presenten a continuació 

tenen un últim apartat de reflexions que es desprenen dels continguts triangulats i de la valoració 

que n’ha realitzat la mateixa consultoria en base a la seva expertesa, la conducció dels grups 

focals i el seu anàlisis com a part no implicada en l’operativització de la cartera de serveis i el fet 

de no ser un grup d’interès de la pròpia administració; aquestes reflexions s’han revisat de 

manera conjunta per l’AQuAS i el CatSalut.  

Les visions expressades en aquest informe de conclusions i reflexions són fruit dels continguts 

que han emergit en els diferents grups de treball i de les anàlisis realitzades pels autors i 

autores, i no necessàriament representen a l’AQuAS ni al Servei Català de la Salut ni les visions 

dels seus respectius equips tècnics.  

 

4.2. Conclusions extretes de la fase de grups focals 

La cartera de serveis 

La cartera de serveis són els drets en salut de la ciutadania  

La cartera de serveis (CdS) ha de garantir els drets en salut de la ciutadania. Per tant, aquesta 

s’ha de definir en relació amb les necessitats i els drets de salut de la ciutadania als quals ha de 

donar cobertura. Així, parlar de CdS ens remet als serveis disponibles als quals la ciutadania té 

dret. La Direcció General de Planificació del Departament de Salut és l’òrgan que ha de marcar 

la planificació estratègica de la CdS.  

La CdS són els recursos, programes o instruments amb els quals s’operativitzen els drets 

de la ciutadania 

Ara bé, la CdS és, al mateix temps, tota l’operativa dels recursos que es posen a disposició de la 

ciutadania perquè aquests puguin accedir als seus drets. Per tant, al parlar de CdS també ens 

referim a tots els serveis, programes, proves o instruments als quals la ciutadania té dret perquè 

sigui cobertes les seves necessitats en salut.  
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La CdS s’ha d’adaptar a les necessitats territorials   

La implementació de la CdS a cada territori requereix adaptar-se a les circumstàncies territorials. 

És a dir, factors com la distribució territorial, la comunicació i mobilitat interurbana, el nombre de 

municipis o el número i tipologies de proveïdors de salut que hi ha al territori determinen com es 

pot desplegar la CdS.    

La implementació de la CdS ha de tenir aquesta idiosincràsia territorial per garantir l’equitat en 

salut a la ciutadania de Catalunya. Tant l’operativa de la CdS com la seva organització territorial 

ha d’estar vinculada a un pla d’implementació (viabilitat de la implementació) i a uns 

pressupostos de costos.   

El context de la cartera de serveis 

Modificar la cartera és modificar l’statu quo  

La CdS no comença de zero. El desplegament de la cartera porta una trajectòria històrica i, per 

tant, té unes estructures i dinàmiques que han cristal·litzat i que són difícils de modificar perquè 

suposaran fer canvis estructurals o essencials que transformaran l’actual statu quo.  

Per tant, qualsevol modificació estructural de la CdS tindrà resistències que afectaran a escala 

política, social i mediàtica, en tant que suposarà una transformació de les actuals distribucions 

de poder i fluxos econòmics. Els agents que modifiquin la cartera rebran una pressió 

proporcional a la modificació del sistema per part del mateix sistema.  

Modificar la cartera suposa trencar una inèrcia de funcionament sistèmic 

La modificació estructural de la CdS (per exemple, canviant el sistema de pagament) es percep 

com un risc, ja que suposarà afectar a la inèrcia de funcionament.  

 En primer lloc, se sap que el sistema actual de la CdS funciona (amb deficiències). En 

canvi, no se sap quins canvis per millorar el sistema podrien posar en risc tot el seu 

funcionament.  

 En segon lloc, es fa difícil calcular o preveure l’impacte global, els efectes secundaris, 

que tindrien els canvis en el funcionament del mateix sistema. Es té clar quins serien els 

impactes específics que podrien tenir certs canvis concrets  en alguns dels elements que 

constitueixen el sistema de salut. Tanmateix, no es té una visió global sobre com es 

relacionen les interdependències de les diferents parts del sistema. Per tant, es fa difícil 

preveure l’impacte que alguns canvis podrien suposar en altres elements del sistema.  

 En tercer lloc, es fa difícil fer un canvi en el sistema quan es preveu que una mateixa 

modificació tindrà efectes diversos segons el territori, segons l’àmbit de la salut (per 

exemple: hospitalària, primària, mental i addiccions, intermèdia) o segons el nivell 

assistencial.  

Aquesta incertesa vers els efectes en la inèrcia es percep com una amenaça a l’hora d’introduir 

canvis en el sistema de la CdS.   

La modificació es percep com inevitable  
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Per contra, hi ha acord en què si es pogués fer tabula rasa, no es faria la CdS tal com és 

actualment. Hi ha un gran consens i evidències científiques sobre moltes estructures i elements 

que s’han de canviar de l’actual CdS.  

En la mateixa línia, es comenta que l’actual CdS és insostenible, ja que l’actual sistema de 

costos no es podrà mantenir en el temps. La progressió de costos sanitaris i l’actual organització 

de la CdS, que no es transforma per adaptar-se a noves necessitats de salut derivades de canvis 

socials o econòmics (per exemple, l’ús de pantalles o l’increment dels lloguers per a l’habitatge) i 

que no para de créixer (cada cop s’incorporen més serveis), no és sostenible. 

També es comenta que la quota de població de professionals que requereix el sistema per 

funcionar no es podrà garantir ben aviat, perquè ha començat un procés en què les persones 

que surten del sistema (per exemple, les jubilacions vinculades en l’època del baby boom) 

superen amb escreix a les incorporacions en el sistema. 

Aquest fenomen és més greu depenent del perfil professional i del territori. Actualment existeixen 

perfils, com pediatria, que són deficitaris en el sistema. També hi ha territoris, com per exemple 

Terres de l’Ebre o l’Alt Pirineu i Aran, que no tenen suficients professionals per garantir l’equitat 

de la CdS. 

En aquesta línia, els programes de prestigi, les innovacions o la recerca es concentren a l’àrea 

metropolitana de Barcelona (inclosa Barcelona) i, principalment, en centres hospitalaris. Aquest 

fet encara està agreujant més la concentració de professionals a Barcelona i la desertització a 

territori.  

La modificació de la CdS requereix lideratge 

Les dificultats per modificar la CdS no s’expliquen per la falta de coneixements o d’evidències 

sobre com s’ha de fer. Les dificultats per modificar la CdS s’expliquen per la pressió d’interessos 

econòmics i polítics, així com pels riscos que suposarà pel mateix sistema el seu procés de 

transformació.    

Per poder fer aquests canvis i afrontar els possibles riscos derivats seria necessari el lideratge 

del Departament de Salut, dictant les directrius i les prioritats. En aquesta línia, també seria 

essencial que el CatSalut, fes operatives aquestes directrius i prioritats donat que actualment no 

es té aquesta percepció.  

Per contra, es percep: 

 Una falta de lideratge del Departament de Salut per marcar unes directrius de salut i 

mantenir-les davant les pressions. 

 Una falta de lideratge del CatSalut per sostenir l’operativa marcada pel Departament de 

Salut. 

 Desavinences de poder entre el Departament de Salut i el CatSalut que dificulten les 

funcions d’ambdues institucions i la modificació de la CdS.   

Aquest lideratge és difícil d’assumir en tant que les persones que estan treballant en el 

Departament de Salut i el CatSalut poden passar d’una entitat a l’altre o poden passar a treballar 

pels proveïdors que constitueixen la CdS. Aquesta rotació de persones entre els diversos agents 

clau (connectant proveïdors, institucions públiques, empreses privades i partits polítics) dificulta 

l’aparició de figures que puguin desenvolupar un lideratge ferm. 
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La importància dels lobbies 

Hi ha grups de proveïdors que tenen influència en l’actual desenvolupament de la CdS, ja sigui 

perquè són determinants per a la provisió de serveis (la Cartera està captiva per aquests 

proveïdors), ja sigui perquè tenen influència política. Canviar la CdS significaria haver d’afrontar 

la pressió de grups de proveïdors si les decisions van en contra dels seus interessos.  

Tanmateix, aquests grups de proveïdors són fonamentals per poder elaborar i sostenir els canvis 

en l’elaboració d’una nova estructuració de la CdS i del sistema de salut.  

La sostenibilitat del sistema de salut és un interès compartit entre tots els agents clau i ha de 

servir de motor per iniciar una transformació complexa però necessària.  

La necessitat de transformació de la cartera de serveis 

Seria recomanable realitzar diferents canvis estructurals en la CdS, que s’haurien de 

desenvolupar a partir d’un treball amb grups fets ad hoc en què participin tots els agents clau del 

sistema.   

La CdS ha de ser un ens dinàmic 

Els canvis de la CdS s’haurien de definir a partir de diferents factors clau: 

 Les necessitats de salut de la ciutadania. 

 L’evidència científica i de valor. 

 Les necessitats dels proveïdors del sistema. 

 Els resultats de les avaluacions del sistema.  

Així mateix, aquests factors no són estables i, per tant, la cartera s’ha d’anar revisant a si 

mateixa per anar incorporant els canvis necessaris.  

En aquesta línia, la cartera ha de ser capaç d’incorporar o deixar de prestar serveis o productes 

atenent als factors clau exposats anteriorment. Actualment el sistema està pensat per incorporar 

nous serveis i productes però té moltes dificultats per fer el moviment invers, treure serveis i 

productes. Cal establir un sistema que permeti deixar de prestar serveis o productes quan 

aquests ja no siguin necessaris o adients. 

La CdS ha de canviar l’actual relació entre els seus àmbits 

La CdS està estructurada en quatre grans àmbits sanitaris: Atenció Primària, Atenció 

Hospitalària, Atenció Intermèdia (sociosanitària) i Salut Mental i Addiccions. Actualment, l’àmbit 

Hospitalari està tenint més poder que els altres; rep més finançament i té més prestigi. Així, 

l’àmbit Hospitalari, amb els grans hospitals com a referents, té més capacitat per influir sobre el 

sistema de salut i sobre els canvis en la CdS.   

Es recomana:  

 Redistribuir l’actual sistema de finançament entre aquests àmbits. 

 Potenciar l’Atenció Primària com a motor de la CdS. 

 Actualitzar les prestacions i actuacions dels Serveis d’Atenció Intermèdia.    

Els canvis s’han d’implementar progressivament i fent proves pilot 
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Es recomana que els canvis es facin amb tots els agents implicats, de manera participativa, 

sense que això suposi que les institucions públiques no exerceixin el seu rol de líders del 

sistema.  

Així mateix, es recomana que els canvis es facin de manera progressiva, després de fer proves 

pilot que permetin anar avaluant la idoneïtat o la no idoneïtat dels canvis. Un cop avaluats i 

aprovats, seria recomanable definir i explicar els canvis a tots els agents del sistema (inclosa la 

ciutadania).  

És important traçar plans de viabilitat perquè els proveïdors del sistema puguin adaptar les seves 

estructures per incorporar els canvis que es van realitzant. Per això, s’hauria d’acompanyar el 

sistema per ajudar-lo a canviar.  

Els canvis han d’afrontar la situació de les persones professionals 

Es recomana acompanyar la CdS amb política de gestió d’equips professionals que distribueixi el 

talent pel territori. Per tal d’assolir aquesta distribució territorial es plantegen diferents 

estratègies: 

 Reconeixement de la innovació i recerca dels equips i centres de territori. 

 Major incentivació econòmica per treballar a territori. 

 Potenciar programes i carreres professionals compatibles amb l’exercici assistencial a 

territori. 

 Potenciar la utilització d’equipaments innovadors que estan fora de territori (podent 

utilitzar recursos que estan a Barcelona).   

 Dissenyar equips de professionals vinculats a unitats territorials i no a centres específics. 

S’hauria de canviar l’actual contracte amb els proveïdors 

Actualment s’està pagant o bé per activitat o bé per estructura depenent del territori (o amb 

ambdós tipus de pagament). Es reclama la necessitat de canviar aquest tipus de contracte, ja 

que no s’ajusta a les necessitats de la ciutadania.  

Per tal de fer-ho, es proposen iniciatives de contractes més orientats a vincular el pagament a 

resultats de salut o per càpita. Es considera que aquest tipus de pagament recull millor les 

necessitats de la població i promou més el treball col·laboratiu entre els diferents proveïdors que 

estan desplegant la CdS.  

En la mateixa línia, aquesta tipologia de contractes permet donar major autonomia de gestió als 

territoris i als proveïdors per autoorganitzar-se i així assolir els objectius de salut. Per tant, també 

serà necessari comptar amb sistemes de seguiment i d’avaluació adaptats a aquest nou 

enfocament.  

Ni el pagament per resultats ni el pagament per càpita resolen totes les casuístiques i 

circumstàncies que es poden donar en el desplegament de la CdS. Hi ha un gran consens en 

canviar el sistema de pagament (s’ha de deixar de pagar per activitat) i també hi ha un gran 

consens en dir que la solució no serà l’ús exclusiu d’una única tipologia de contracte. Així, 

s’entén que caldrà aplicar un sistema híbrid de contractació.    

S’hauria de realitzar un mapatge dels serveis que es tenen 

Per poder reorganitzar la CdS es requereix tenir un “atles” dels serveis dels quals es disposa al 

territori. Actualment, la contractació funciona per una inèrcia històrica. Es fa necessari saber 
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quins serveis es donen a cada territori per poder pensar com s’ha de desplegar la CdS atenent a 

uns criteris de salut. No es pot planificar si no es sap de quins recursos es disposen. 

Elaborar una nova distribució territorial de la CdS   

La distribució de la CdS arreu del territori està centralitzada a Barcelona i a la corona 

metropolitana. Aquesta centralització és una de les principals causes d’inequitat de la CdS. Per 

això cal: 

 Planificar el terciarisme per descentralitzar-lo de Barcelona.  

 Potenciar la planificació i l’autonomia operativa territorial.  

 Potenciar la planificació per unitats territorials. 

 Definir i garantir serveis mínims territorials.  

 Potenciar el treball en xarxa dels proveïdors (resultats de salut).   

Actualitzar la CdS de Salut Mental 

Es fa necessari fer una menció especial a la Salut Mental per dos motius principals. En primer 

lloc, caldria actualitzar tant la CdS de Salut Mental com els seus objectius de salut basant-se en 

les necessitats de la població, ja que la distància entre l’oferta i la demanda de la població és 

significativament àmplia. 

En segon lloc, és essencial tenir present que la cartera de Salut Mental es desplega 

majoritàriament per proveïdors privats, no només amb entitats de professionals, sinó també amb 

entitats de familiars i amb entitats de persones amb una problemàtica de salut mental. Això fa 

que la planificació i la contractació de la CdS en Salut Mental exigeixi una atenció especial. 

Protegir la credibilitat del sistema 

És fonamental que el sistema s’alimenti de les dades que va produint (resultats de salut) i de les 

avaluacions per tal que la CdS vagi evolucionant la CdS. Per tant, és necessari crear sistemes 

d’avaluació enfocats a la nova tipologia de contractes basats en els resultats i la càpita. En la 

mateixa línia, s’han de crear sistemes de mesura que puguin objectivar el valor de les activitats 

de la CdS (el valor què té per a la ciutadania, el que té per a les professionals, etc.) per tal de 

poder incorporar aquests resultats en l’actualització de la definició de la CdS. 

Encara més fonamental és utilitzar les dades i les problemàtiques que transmeten els agents 

clau del sistema (proveïdors, ciutadania, direccions institucionals) per fer les adaptacions 

corresponents en la CdS.  

La credibilitat del sistema queda amenaçada quan es produeixen informes d’avaluació que 

expliquen i legitimen la necessitat de canvis per adaptar la CdS i aquests no es realitzen. Avaluar 

significa haver d’utilitzar els resultats de l’avaluació per modificar el sistema.  
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4.3. Reflexions que emergeixen de la fase de grups focals 

La comissió operativa de la CdS 

Seria convenient establir una comissió ad hoc per ajudar en la redefinició i actualització de la 

CdS.  Una de les possibles tasques d’aquesta comissió seria valorar què s’incorpora o el que es 

treu de la CdS.  

Aquesta comissió hauria de tenir una visió operativa orientada al desplegament de la cartera.  

Les persones que formin aquesta comissió haurien de ser expertes i garantir els coneixements 

vers: 

 Les necessitats de salut de la ciutadania (allò que s’ha de garantir a la ciutadania perquè 

és el seu dret). 

 L’evidència científica: en resultats, en eficiència i en eficàcia. 

 Les necessitats dels proveïdors del sistema. 

 El funcionament del sistema sanitari. 

 Els resultats de les avaluacions del sistema.  

Aquesta comissió hauria de fomentar la participació dels diferents agents clau del sistema:  

ciutadania, institucions públiques, representants dels diferents territoris, empreses privades, 

societats científiques, sector social....  

Orientar el contracte amb els proveïdors de salut a la càpita i als resultats 

És convenient planificar i realitzar un procés de transició cap a una contractació de serveis de 

salut en funció dels resultats de salut i en funció de la càpita.  

Aquesta transició pot suposar riscos molt elevats per algunes entitats proveïdores (afectació en 

els marges econòmics). Per tant, el nou contracte i el seu pla d’implementació ha de ser pactat 

amb les entitats i organitzacions proveïdores de salut. Cal dotar d’instruments i suports als 

proveïdors per poder fer la transició cap a un contracte per càpita i resultats.  

Cal dotar la CdS d’un sistema d’auditoria i seguiment. És bàsic tenir un equip per determinar que 

els contractes s’estan desenvolupant correctament i per validar allò que està contemplat en el 

contracte de cada proveïdor concret (allò que es paga) i allò que no entra en el contracte (allò 

que no es paga).   

Així mateix, és recomanable dotar a les organitzacions proveïdores d’autonomia de gestió 

perquè aquestes puguin auto-organitzar-se per tal de poder assolir els objectius de salut 

determinats en el contracte.   

Definir i garantir serveis mínims territorials   

El contracte amb els proveïdors vinculat a la càpita i els resultats s’ha de complementar amb 

contractes per estructures que hagin estat determinades com els mínims que requereix la 

ciutadania en un territori. Hi ha serveis i programes de la cartera que s’han de garantir a la 

ciutadania i que no han d’estar subjectes a una lògica contractual de resultats o de càpita sinó 

que estan subjectes a una lògica de drets en salut bàsics.  
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És determinant definir quins dels serveis i programes de la CdS representen aquesta bossa de 

mínims per als diferents territoris. Aquests serveis mínims s’han de contractar per estructura.   

Reduir la captivitat del sistema vers estructures úniques 

És recomanable promoure, a mitjà i llarg termini, una estratègia per reduir en els territoris aquells 

punts de dependència o de captivitat de la CdS amb una única estructura o un únic proveïdor. És 

recomanable diversificar l’operativització de la cartera entre diferents proveïdors o en xarxes de 

proveïdors per tal de garantir la seva sostenibilitat.  

Així mateix, és convenient dotar la xarxa de proveïdors d’instruments que orientin 

l’operativització de la CdS cap a una organització territorial de proveïdors diversa i col·laborativa. 

Per exemple, promoure un contracte orientat a resultats de salut vinculats al territori ajuda a fer 

que els diferents agents treballin conjuntament. O, promoure unitats funcionals de professionals 

que treballen en el territori, més enllà del seu propi centre, ajuda a crear sinergies entre diferents 

proveïdors.  

Potenciar l’Atenció Primària com a eix vertebrador de la CdS 

És recomanable potenciar l’Atenció Primària com a àmbit principal de la cartera de serveis. 

L’Atenció Primària enfoca la salut de manera global, realitzant, a més del tractament, activitats 

de prevenció, promoció i protecció de la salut. A més, l’Atenció Primària té un desplegament 

territorial i una proximitat amb la ciutadania (i les seves necessitats) a través de les activitats 

comunitàries que desenvolupa. Per contra, l’àmbit hospitalari enfocat al tractament i a la cura, 

està molt orientat a l’individu i més allunyat de les comunitats.  

Així, aquesta proximitat a la ciutadania i a la seva realitat esdevé un fort element a l’hora de fer 

intervencions de salut que puguin incrementar el valor de les activitats de la CdS. Per tant, es fa 

necessari que moltes de les activitats que es desenvolupen a l’Hospitalària es realitzin a la 

Primària. Per tant, cal dotar la Primària de pressupost per desplegar aquesta vertebració de la 

CdS.  

En la mateixa línia, l’Atenció Primària facilita un desplegament de la CdS més descentralitzat 

territorialment, flexible i intersectorial (es relaciona amb altres sectors més enllà del sanitari: 

social, educatiu, laboral, etc.).   

Potenciar la planificació i l’autonomia operativa territorial 

Tot i que la CdS ha de definir quines són les activitats i els serveis que ofereix a la ciutadania així 

com la manera en que aquests s’implementen en el territori i com aquests serveis 

s’interrelacionen entre si, és convenient donar autonomia de gestió a les entitats proveïdores de 

serveis. La falta d’autonomia suposa una font de malestar i patiment per les entitats proveïdores 

a l’hora d’assolir els objectius de salut: tant per la seva autoorganització com per promocionar el 

treball en xarxa entre els diferents proveïdors d’un territori.  

Per contra, caldria establir un sistema d’auditories de salut que permetin fer un seguiment semi 

continuat de les activitats dels proveïdors, valorant si aquestes activitats s’ajusten als objectius i 

serveis pactats amb el CatSalut. El control i seguiment no s’ha de focalitzar en com s’organitza el 

proveïdor sinó en les activitats que desplega i els resultats d’aquesta.   

El seguiment i control de la implementació i l’operativització de la CdS s’ha de realitzar a través 

d’un equip independent del CatSalut i d’intervencions aleatòries i massives per tot el territori.  
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Planificar el terciarisme per descentralitzar-lo de Barcelona 

És necessari elaborar un pla per redistribuir el terciarisme per tota Catalunya. Actualment, 

aquesta tipologia de serveis està centralitzada a Barcelona i a l’àrea metropolitana, un fet que té 

diversos efectes negatius: 

 Iniquitat d’accés als serveis. Suposa un greuge comparatiu amb la ciutadania que no 

viu en aquests territoris, ja que ha de dedicar més temps i recursos per accedir a aquests 

serveis. 

 Efecte centralitzador de professionals. Genera dinàmiques de congestió i acumulació 

professional en un territori concret de Catalunya i dificulta que les persones professionals 

vulguin treballar a altres territoris del país.  

Cal establir una comissió de treball ad hoc per poder fer un pla estratègic per reorganitzar el 

terciarisme a Catalunya, així com un pla d’implementació per aplicar la descentralització. És 

fonamental que els proveïdors afectats participin del pla estratègic i del pla d’implementació.  

Potenciar la planificació per unitats territorials i la retenció de talent 

És necessari organitzar els equips de professionals que treballen en l’àmbit sanitari d’acord amb 

unitats territorials. És a dir, en equips de persones professionals que tenen contractes amb 

diferents proveïdors i que treballen en centres i serveis diversos. Cal abandonar l’organització 

centrada en institucions o centres per una organització més líquida o fluida en què els equips 

professionals treballin en diferents centres o espais.  

Per poder desplegar una organització professional basada en unitats funcionals cal: 

 Habilitar els centres i serveis amb l’estructura necessària per poder facilitar que les 

unitats territorials d’equips professionals puguin treballar-hi. 

 Habilitar els contractes de serveis amb els proveïdors perquè es faciliti el treball 

col·laboratiu.  

 Habilitar els contractes i convenis laborals amb les persones professionals perquè es 

reconegui i s’incorporin les dinàmiques de les unitats funcionals (si s’escau). Per 

exemple, si els contractes amb les persones professionals expliciten que han de treballar 

exclusivament en un centre cal reformular-ho perquè es pugui treballar en els centres 

d’un territori determinat.      

L’organització de les persones professionals en unitats funcionals ha de tenir per objectiu: 

 Reduir la centralització professional en determinats territoris i centres o serveis. 

 Incrementar l’eficiència i l’agilitat dels equips. 

 Incrementar els incentius que promoguin una incorporació a territoris (facilitats en 

habitatge, facilitats en tràmits legals i de residència, facilitat en reagrupament familiar, 

etc.).   

 Ampliar l’ús d’aparells i tecnologies innovadores a més persones professionals (l’ús de la 

tecnologia es vincula a unitats territorials i no només a centres).  

   

Dissenyar i activar un pla per la incorporació de professionals sanitaris  
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És indispensable dissenyar i activar un pla d’incorporació de figures professionals (infermeria, 

metges i metgesses), provinents d’altres països, al sistema català. La sostenibilitat de la CdS 

depèn del nombre i les competències professionals. L’actual corba demogràfica indica que el 

sistema està perdent figures professionals continuadament (hi ha més sortides que entrades). La 

CdS no se sosté sense les figures professionals necessàries.  

Aquest pla d’incorporació ha d’estar acompanyat d’incentius que promoguin una incorporació a 

territoris (facilitats en habitatge, facilitats en tràmits legals i de residència, facilitat en 

reagrupament familiar, etc.).   
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Annex 1: participants en els Diàlegs de Cartera 

(llistat de participants per ordre alfabètic de cognoms) 
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Anna Rubio Cillan 
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Annex 2: guió de les entrevistes semi-estructurades 

Finalitat de la cartera de serveis  

1. Començarem per un tema conceptual: ens podria dir què entén per cartera de serveis 

(CdS) i què entén per catàleg de prestacions del CatSalut?  

2. A quines necessitats creu que hauria de donar resposta la CdS del CatSalut (CdSC)? (per 

l’entrevistador: què busquem, que s’ha de fer a través de la CdS; a quines problemàtiques 

s’ha de donar resposta i com aborda-les)  

Punts forts/dèbils de l’actual cartera de serveis del CatSalut 

Pensant en la forma actual d’ordenació de la CdS: 

3. Quines són les fortaleses (internes)? 

4. Quines són les mancances o debilitats (internes)? 

5. Quines oportunitats (externes) identifica? 

6. Quines amenaces (externes) identifica? 

Contingut i estructuració de la cartera de serveis del CatSalut 

La normativa estatal (Reial Decret 1030/2006) determina la major part del catàleg de prestacions 

de cobertura pública de Catalunya d’una forma força genèrica. Addicionalment, el CatSalut és 

responsable de definir la cartera complementària. 

7. Quins criteris principals diria que s’apliquen actualment per definir el contingut de la 

CdSC? 

8. Idealment, quins criteris s’haurien d’aplicar per a definir què s’inclou a la CdSC (cartera 

macro)?  (establiment de les condicions en què s’executa a Catalunya; criteris de qualitat 

o priorització, col·lectius d’especial interès) Quins creu que serien factibles d’implementar? 

9. Quins criteris haurien de determinar la CdS en un territori o centre concret (cartera micro)? 

(exemples: qualitat, eficiència (temps d’espera, economia d’escala, sostenibilitat i 

accessibilitat, criteris de volum, rendibilitat i accessibilitat, factors territorials) 

10. Pensant en l’estructuració, dins del marge que permet el marc de la CdS estatal, com creu 

que s’hauria d’articular la CdSC? (categories o clústers de serveis) 

11. Fins a quin nivell de desagregació considera que CatSalut hauria d’estructurar la CdSC? 

(tenint en compte les necessitats a les quals es considera que la CdSC ha de donar 

resposta P2) 

Actualment, podem considerar que la CdS està constituïda per 4 línies assistencials principals: 

atenció primària de salut, atenció sociosanitària, salut mental i addicions, i atenció hospitalària. 

Cadascuna d’aquestes està composada per diferents àmbits d’actuació (p.ex. en sociosanitària 

hi hauria subaguts, cures intermèdies, llarga estada, hospitals de dia o atenció a la cronicitat).  

12. Quines són les principals línies assistencials de la cartera de serveis que caldria començar 

a reordenar? 

13. Identifica algun(s) àmbit(s) d’actuació on seria prioritari començar a reordenar la CdS? 

14. Basant-nos en experiències prèvies de reordenació de la CdSC quins elements serien 

clau per garantir l’èxit del procés actual de reordenació? (recomanacions, per exemple, 
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per a què sigui útil per a conèixer la coherència i l’exhaustivitat de la cartera a cada 

territori o centre) 

Avaluació de la qualitat dels serveis oferts  

Per una adequada gestió del pressupost, resulta clau avaluar la qualitat dels serveis de cada 

centre o territori des del CatSalut (auditoria, retiment de comptes, finançament de noves 

accions...)  

15. Atesa aquesta necessitat, quins criteris hauria d’utilitzar el CatSalut per avaluar la qualitat 

de la cartera de serveis de cada territori o centre (eficàcia, seguretat, eficiència, resultats 

en salut, experiència de la persona/pacient...)? (Tant per auditar com per prendre la 

decisió sobre el finançament d’una nova acció). 

16. I a través de quin instrument? 

17. Com es pot fomentar que la CdSC està alineada amb els objectius del Pla de Salut? 

Actualització de la cartera de serveis 

18. Quins possibles mecanismes es podrien adoptar de cara a actualitzar la CdS?  

19. Amb quina periodicitat creu que s’hauria d’actualitzar la CdS  

Cloenda  

20. Voldria afegir algun aspecte que no haguem tocat? 
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Annex 3: brífing previ enviat als participants dels grups focals 

DIÀLEG DE REFLEXIONS I VISIÓ DE FUTUR SOBRE LA CARTERA DE SERVEIS I 

QUALITAT DEL SISTEMA CATALÀ DE SALUT 

 

Brífing per als participants en la fase de grups focals  

Octubre 2019 

Durant el passat mes de juny AQuAS va portar a terme 10 entrevistes de 60-90 minuts amb 

persones amb càrrec executiu del CatSalut (seu central i territori) i dels principals ens proveïdors 

de serveis de salut de Catalunya. Aquesta fase d’entrevistes ha permès plantejar una diagnosi 

de la situació actual pel que fa la cartera de serveis dels sistema català de salut, així com unes 

propostes pel que fa la seva definició i planificació operativa. Considerem rellevant compartir 

amb vostè aquest contingut de manera prèvia a la seva participació en un dels grups focals. 

 

Definició de la cartera de serveis del sistema català de salut 

Es proposa l’ús de les següents dues definicions com a marc de referència comú a tots els 

agents del sistema català de salut: 

a. la cartera de serveis del sistema català de salut: el conjunt de serveis al qual té 

dret la ciutadania de Catalunya segons la normativa vigent i amb independència 

del territori on visqui, per tal de cobrir les seves necessitats de salut. Podem 

considerar aquesta cartera com “els objectius a assolir” o “els drets a garantir” 

mitjançant el sistema públic de salut. En alguns moments s’utilitza com a 

equivalent “Cartera del CatSalut”. 

b. les carteres de serveis de salut territorials: el conjunt de serveis disposats des 

dels centres de salut ubicats territorialment, mitjançant els quals s’operativitza la 

cartera de serveis del sistema català de salut. Podem considerar aquestes 

carteres territorials com “els mitjans a través dels quals es dona resposta a les 

necessitats de salut de la població”.   
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Anàlisi DAFO de la situació actual de la cartera de serveis del sistema català de 

salut 

Cada persona entrevistada a la fase d’entrevistes semi-estructurades va realitzar un exercici 

DAFO identificant debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la cartera de serveis del 

sistema català de salut i la seva possible reordenació. El següent esquema agrega les respostes 

individuals per tenir la visió de conjunt. 
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Proposta de criteris que han de guiar la planificació operativa de la cartera de 

serveis del sistema català de salut 

Es va demanar a les persones entrevistades a la fase d’entrevistes semi-estructurades quins 

consideraven que eren els criteris que s’haurien d’aplicar a l’hora de determinar el contingut de la 

cartera de serveis del sistema català de salut, i específicament a l’hora de planificar 

operativament les carteres de serveis de salut territorials (què s’ofereix i a on). A continuació es 

recull el conjunt de criteris identificats textualment.  

CONJUNT DE CRITERIS TEXTUALMENT IDENTIFICATS* PER GUIAR LA PLANIFICACIÓ 

OPERATIVA DE LA CARTERA DE SERVEIS DEL SISTEMA CATALÀ DE SALUT 

 Necessitat 

 necessitat entesa com morbiditat, mortalitat, situació  

 necessitat epidemiològica concreta (p.ex. petroquímica a un territori, població envellida 

comparativament, desbordament del servei d’urgències) 

 N mínima: (número de casos que ho justifiqui i demostri que pots adquirir suficient expertesa per 

fer-ho amb qualitat) 

 conveniència 

 eficàcia 

 eficiència 

 efectivitat 

 eficiència social 

 cost 

 cost-benefici 

 cost-efectivitat 

 cost-oportunitat  

 cost-oportunitat segons les necessitats específiques detectades i evidència d’eficiència i eficàcia 

en el territori 

 equitat en funció del risc, no quina és la població assignada a un centre 

 equitat en l’accés (si bé això no vol dir que el servei s’hagi de prestar en el centre més proper a la 

persona). Preveure els fluxos de població per tal de garantir un accés equitatiu als recursos 

 existència d’evidència 

 coneixement o experiència rellevant per la prestació del servei (estructura de professionals) 

 capacitat tècnica i pressupostària 

 sostenibilitat 

 resolució amb qualitat de circumstàncies temps-dependents 

 resultats en salut específics que es puguin vincular amb la contractació 

 satisfacció amb serveis prestats (històricament) en el territori  

 geografia i comunicacions (p.ex. Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, per distància del seu 

territori de referència amb grans hospitals, tot i no tenir N teòrica presta determinats serveis) 

 Capacitat de fer aliances estratègiques 

 En funció del que s’hagi definit des de CatSalut com la cartera estàndard a garantir de manera 

homogènia en cada territori 

 

*Aquest llistat inclou els termes tal com es varen mencionar per part de les diferents persones 

entrevistades, sense reagrupar per no perdre matisos. 
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Annex 4: guió dels grups focals 

PRÈVIA 1: Introducció de l’encàrrec per part de membres de la Gerència d’Ordenació i Cartera 

de serveis Assistencials 

PRÈVIA 2: Housekeeping: consentiments, respectar torn de paraula, refrigeri (moderador o 

AQuAS) 

PRÈVIA 3: Ronda de presentació breu dels participants. 

PREGUNTA 1: Què us ha semblat el brífing que hem enviat?  

 

(Valoracions relacionades amb la claredat del document i en les impressions sobre el 

contingut.)  

 

PREGUNTA 2: Com hauria d’operativitzar-se la cartera de serveis d’aquí 5 anys? 

 PREGUNTES AMAGADES (per dinamitzar) 

a. Quins aspectes clau hem de tenir en compte? 

b. Com s’haurien d’organitzar els agents per fer operativa la cartera? 

 

PREGUNTA 3. Quines eines, estructures o consensos es necessiten per sostenir aquesta 

operativa que hem exposat? 

PREGUNTA 4. Hi ha alguna cosa que no hem parlat que considereu fonamental que tinguem en 

compte? 
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