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MODEL ACTUAL D’ATENCIÓ A LA DEMANDA ESPONTÀNIA 
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MÉS TREBALL EN EQUIP 
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El 88% de les pràctiques clíniques 
dels metges de família són part de 
processos que requereixen 
col·laboracions d’altres professionals 
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MÉS TREBALL EN EQUIP 



1. Organitzar equips de capçalera 

2. Implicar els pacients i les comunitats 

3. Ser proactius en el seguiment dels pacients crònics 

4. Segmentar els grups de pacients més complexos i 
vulnerables 

5. Ampliar la cartera de serveis  

6. Reduir transferències 
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MÉS TREBALL EN EQUIP 
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MÉS TREBALL EN EQUIP 



PROPOSTA D’ATENCIÓ A LA DEMANDA ESPONTÀNIA 
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ORGANITZACIÓ MÉS RESOLUTIVA 
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1. Microsistemes clínics 
2. Sistemes adaptatius complexos 
3. Model teal evolutiu 
4. Resum 
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MICROSISTEMES CLÍNICS 

1 



Com defensa Richard Bohmer, els equips clínics han d'aplicar les 
millors pràctiques de manera rigorosa, han d'abordar els processos 
complexos amb mecanismes de prova-error i han de tenir una 
actitud orientada a millorar les coses des de la quotidianitat. 
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ELS MICROSISTEMES CLÍNICS 



Un microsistema clínic és una 
unitat de treball on tots els 
professionals implicats 
comparteixen valors i objectius, 
on tots creuen que les accions 
tenen sentit per als pacients, on 
es fomenten les reunions d'equip 
multidisciplinari i on tots, de 
comú acord, exerceixen el seu 
treball en funció de les seves 
capacitats i competències. 
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ELS MICROSISTEMES CLÍNICS 

THE CHRONIC CARE MODEL 
Elaboració conjunta d’una avaluació integral 

i un pla individualitzat 
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SISTEMES ADAPTATIUS COMPLEXOS 
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El 1997, Kevin Dooley, professor de 
logística de la Universitat d’Arizona, 
va definir els sistemes adaptatius 
complexos (CAS) com grups d'agents 
semi-autònoms que interactuen per 
produir patrons del sistema, de 
manera que aquests patrons 
influeixen en el comportament dels 
agents. 
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SISTEMES ADAPTATIUS COMPLEXOS (CAS) 
CARACTERÍSTIQUES 

1. El criteri dels professionals està regit per creences personals, al marge 
del sistema general i fins i tot hi poden entrar en conflicte. 

2. Aquests criteris no són homogenis i poden arribar a ser contradictoris 
entre diferents professionals. 

3. Els professionals actuen de manera intel·ligent i independent entre ells. 

4. Els sistemes són adaptatius i evolucionen en funció del que ho fan els 
criteris dels professionals. 

5. Els sistemes són influenciables, però els mecanismes de control 
acostumen a fallar. 

Mahajan A, Islam SD, Schwartz MJ, Maxime Cannesson M. A Hospital Is Not Just a Factory, but a Complex Adaptive System – Implications for 
Perioperative Care. Anesth Analg 2017; 125: 333–41. 
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MODEL TEAL EVOLUTIU 
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Organitzacions Roig-Impulsiu 

Basades en la por. Apropiades per a situacions caòtiques. 
Mana el més fort que alhora és qui distribueix el treball. Les 
retribucions les fixa l'amo. Exemples: les tribus, la màfia, les 
bandes de carrer. 

Organitzacions Àmbar-Conformista 

Jerarquia i formalitat. Estabilitat mitjançant processos 
rigurosos. S'escala per drets adquirits. El futur és una 
repetició del passat. Els salaris estan homologats per 
normativa. Exemples: l'església, l'exèrcit i les organitzacions 
funcionarials. 
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Organitzacions Taronja-Fita 

La meta és vèncer la competència i aconseguir beneficis i creixement. 
La innovació és la clau. Des de dalt es controla el què s'ha 
d'aconseguir, però s'allibera el com fer-ho. S'escala per mèrit. 
L'organització es concep com una màquina per obtenir resultats. Les 
remuneracions estan vinculades a objectius. Exemples: quasi totes 
les empreses, especialment les multinacionals, i les universitats. 

Organitzacions Verd-Pluralista 

Dins d'una estructura piramidal, més o menys clàssica, hi 
predominen la cultura del projecte, els valors fundacionals i 
l'empoderament dels treballadors. L'organització es percep com una 
família. La presa de decisions s'acostuma a fer per consens. S'escala 
d'acord amb l'adhesió a l'esperit de l'organització després 
d'avaluacions dels de dalt, dels iguals i dels de baix (360º). Els salaris 
es debaten pels òrgans de direcció col·lectius. Exemples: 
cooperatives (s'hi podria incloure Mayo Clinic) i ONG (s'hi podria 
incloure Possible).  
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Organitzacions Teal-Evolutiu 

Són organitzacions que es basen en el creixement personal, 

l'estímul vocacional i la intel·ligència col·lectiva. El model es 
concentra a treure el millor de cada treballador.  

• Equips autogestionats amb coach però sense jerarquies 

• Les decisions es prenen pel mètode dels consells 

• No hi ha necessitat d'escalar perquè no hi ha organigrama 

• El nivell salarial el defensa cadascú davant del grup 

• Tota la informació està disponible per a tots, incloses les dades 
financeres i salarials 

• Hi ha una pràctica formal de resolució de conflictes 

• Hi ha el mínim staff central imprescindible per a qüestions legals 
o tècniques, es tracta d'estructures de suport, mai decisòries 

• Hi ha repartiment equitatiu de beneficis 
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• A les empreses teal-evolutiu no hi ha planificació 
estratègica. Ningú determina el seu rumb.  

• Les adaptacions al medi no provenen d'una ment 
pensant en un despatx, sinó que ocorren quan algú 
percep un canvi a l'entorn i hi experimenta per 
trobar la resposta adequada. Les innovacions poden 
venir de qualsevol dels treballadors.  

• Moltes vegades el mètode innovador no funciona, 
però quan ho fa, aquella pot ser un avenç real per a 
les finalitats de l'empresa.  

• En comptes de predir i controlar, les empreses teal-
evolutiu intenten sentir i respondre. 
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Els tres lemes de les empreses teal-evolutiu:  

1. Quan el poder es distribueix, l'empresa esdevé més 
poderosa 

2. Quan els treballadors s'impliquen, el poder esdevé 
més savi 

3. Les coses tenen més sentit quan les persones 
alineen el seu poder i la seva saviesa amb la força 
vital de l'organització. 
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http://gestionclinicavarela.blogspot.com.es/2016/12/autogestion-la-identidad-de-buurtzorg.html
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EL MÈTODE DELS CONSELLS 

• Algun professional de l’equip té una idea 
de com solucionar un problema o veu una 
oportunitat i pren la iniciativa. 

• L’emprenedor explica la idea al grup i 
inicia un procés per recopilar tots els 
punts de vista dels que estarien implicats 
en l’acció i dels experts reconeguts en el 
tema. 

• Quan ha acabat la ronda, l’emprenedor 
pren la decisió que creu oportuna i si el 
projecte va endavant, entra en un procés 
de prova-error. 

https://corporate-rebels.com/advice-process/
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L’AUTORITAT DISTRIBUÏDA 
SENSE TRENCAR ESQUEMES 

Tradicionalment la capacitat de prendre decisions depèn de la posició en l’escala jeràrquica, 
però hi ha molts professionals de la trinxera que sovint tenen un coneixement més real dels 
problemes i a més tenen idees de com solucionar-los. 

Elements claus per desplegar l’autoritat distribuïda: 

• Identificar candidats, demanar-los propostes i entrar en un procés de diàleg constructiu. Si 
s’arriba a un acord de les regles del joc i del marc pressupostari, llavors només queda 
confiar-hi plenament. 

• La pre-aprovació pot obrir un temps en el qual l’emprenedor pot fer consultes i ajustaments 
per millorar el projecte i cercar suports entre col·legues. 

https://corporate-rebels.com/distributed-authority/?utm_source=Corporate+Rebels+Newsletter&utm_campaign=5cdbd7e706-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_24&utm_medium=email&utm_term=0_a62c96458b-5cdbd7e706-146940733
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EN RESUM 
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Totes les unitats clíniques dels sistemes sanitaris 
són models adaptatius complexos i, per tant, 
necessiten fórmules d’autogestió que els facin 
viables, que generin benestar entre els 
professionals i que millorin, per tant, l’efectivitat 
clínica de les seves accions. 
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Pretendre que un model adaptatiu complex es 
regeixi amb criteris funcionarials (àmbar-
conformista) o meritocràtics (taronja-fita) és un 
error que només pot conduir a potenciar el 
burnout dels bons professionals. 
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Disponibles a 
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Disponibles a 


