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Transparència i bon govern 



 L’acompliment d’un país -incloent 
l’econòmic- depèn de la qualitat del 
conjunt de les seves institucions 
 

 Estats que han renunciat a un poder 
centralitzat, i que han fomentat la 
competència en el marc de l'estat de 
dret i d'uns drets de propietat sòlids 
han prosperat 
 

 Democràcies inclusives amb sistemes 
judicials sòlids i independents 
prosperen 
 

 El cultiu de la llibertat i l'estabilitat de 
les institucions comporta prosperitat 

Transparència i bon govern 



Bon govern Salut 

Polítiques de salut 

Gestió de les organitzacions sanitàries 

Pràctica clínica 

Millor capital humà 

Menors costos dels serveis 

Inversió pública efectiva 

Transparència i bon govern 



Què és la Central de Resultats? 



Què és la Central de Resultats? 

 La Central de Resultats es va crear l'any 2003 amb l’objectiu de 
mesurar, avaluar i difondre els resultats en salut i qualitat assolits 
pels diferents agents que integren el sistema sanitari 
 

 És un producte quantitatiu orientat a la presa de decisions i amb 
capacitat de comparació, de manera que es configura com un "mapa de 
resultats" del sistema sanitari 
 

 Vol ser l’instrument de referència per a la ciutadania, els proveïdors i 
l’administració que ofereixi un sistema transparent de mesura i avaluació 
dels resultats assolits pels agents que integren el sistema sanitari 
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Filosofia i objectius de la Central de Resultats 

Transparència dels 
resultats del sistema i  

open data 

Retiment de comptes 
cap a la ciutadania i els 

professionals 

Comparació entre 
proveïdors - 

benchmarking 

Identificació i promoció 
de millors pràctiques 

 La millora de la qualitat i la transparència del govern sanitari té un 
impacte en la salut de la població a través de les polítiques, de la 
gestió de les organitzacions i de la pràctica clínica 

 S’ha demostrat que la comparació entre centres sanitaris i la 
retroalimentació dels resultats als professionals i a la ciutadania 
contribueix directament a una millora en els resultats i a un important 
estalvi, ja que es millora l’adequació dels procediments 



La Central de Resultats 

Informes per 
àmbits: 
Hospitalari, 
atenció 
primària, 
sociosanitari i 
salut mental i 
addiccions 

2016: Salut pública i 
territorial 



La Central de Resultats 

60 indicadors agrupats en 6 blocs temàtics 

Opinions expertes 

Experiències innovadores 

Versió per a la ciutadania 

Resultats nominals de tots els EAP del SISCAT 

Taules en format de dades obertes 



La Central de Resultats 
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La Central de Resultats 

Indicadors nominalitzats per 
a cadascun dels centres del 
sistema sanitari públic 

Ajustos por edat, sexe i 
gravetat 



Centres amb valors més baixos i més elevats de la raó de 
funcionament estàndard (estada mitjana) 

 EM suposaria un 

estalvi de 20.500 
estades = activitat  
d’un hospital de 70 
llits en un any 

La Central de Resultats 



 L’opinió experta  Millors pràctiques  Ranking dels centres 

amb millor i pitjors 

resultats 

La Central de Resultats 



Com ha evolucionat? 



2012 2010-2011 2013 

 Indicadors 
generals d’estils 
de vida, 
utilització de 
serveis i qualitat 
de l’atenció 

 Indicadors de: 
ـ Atenció hospitalària 
ـ Atenció primària 

 Resultats nominalitzats 
centre per centre 

 Versió per a la 
ciutadania 

2014 2015 

 Indicadors de: 
ـ Atenció sociosanitària 
ـ Atenció en salut mental 
i addiccions 

 Benchmarking e 
identificació de millors 
pràctiques 

 Opinió experta 
Monogràfics 
 Fulls de càlcul oberts a la 
ciutadania per a 
visualitzar els resultats 
dels centres 

 Indicadors de: 
ـ Investigació en ciències 

de la salut 

 Fitxes per 
hospitals 

 Informes de 
processos 
assistencials 

 Avaluació 2009-
2014 de l’atenció 
hospitalària 

 Enquesta sobre la 
utilització dels 
informes 

 Indicadors de 
cures infermeres 

• Primera comunitat autònoma de 
l’Estat espanyol en presentar els 
resultats del sistema de salut de 
forma transparent i nominalitzada 
 

• Posició capdavantera a nivell 
mundial 

La Central de Resultats 

2016 

 Indicadors de: 
ـ Salut pública 
ـ Territorials 

 Estudi qualitatiu 
informació 
ciutadania 

 Indicadors segons 
gènere 
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Què fa possible aquestes anàlisis? 



Sistemes d’informació 

 Registre central de persones assegurades 

 CMBD hospitalització d’aguts, atenció primària, sociosanitari i salut 
mental i addiccions 

 Sistema d’informació de farmàcia 

 Pla d’enquestes de satisfacció 

 Programa de vigilància de las infeccions nosocomials, registre de 
reperfusió, codi infart, registre d’artroplàsties, registre de 
transplantaments  

 Central de Balanços 

 Facturació 



Participació dels professionals 

 Comité d’experts 

 Grups de treball per a cada àmbit 

 Comisió tècnica 

 Suggeriments dels professionals 

 Tallers de discusió 



Comité d’experts 

Acord de govern 21/1/2014 

 

Funcions: 

 Vetllar des d’un punt de vista 

científic i tècnic per la qualitat 

dels productes 

 Afavorir que la informació sigui 

entenedora pels diferents 

públics i se’n faci difusió 

mitjançant els canals adients 

 Potenciar i avaluar la 

comparació dels resultats entre 

iniciatives nacionals i 

internacionals 

• Gema Revuelta, Observatori de 

Comunicació Científica UPF 

• Jonathan Grant, King’s College London 

• Josep Maria Haro, Parc Sanitari Sant Joan 

de Déu 

• Marco Inzitari, Parc Sanitari Pere Virgili 

• Mireia Sans, EAP El Castell 

• Mireia Subirana, Consorci Hospitalari de 

Vic 

• Pilar Tornos, Hospital Universitari Vall 

d’Hebron 

• Ramon Gomis, Hospital Clínic de Barcelona 

• Xavier Corbella, Hospital Universitari de 

Bellvitge 

• Vicente Ortún, Universitat Pompeu Fabra 

• Isabel Illa, Hospital Sant Pau 

• Josep Figueras, Observatori Europeu de 

Sistemes i Polítiques d’Assistència Sanitària 



Quins altres formats hi ha? 



Informes monogràfics i anàlisis de processos 



Infografies per a la ciutadania 



Dades obertes 

Es contribueix a 
l’apertura de dades 
públiques, i es 
fomenta el seu ús i 
reutilització i la 
generació d’activitat 
econòmica d’acord 
amb el Pla de 
Govern de 
Catalunya 2013-
2016 



Què permeten els indicadors? 



Fer comparacions i identificar millores 



Mortalitat en GRD de baixa mortalitat, 2014-2015 

Fer comparacions i identificar millores 



Ulceres per pressió, 2015 

Fer comparacions i identificar millores 



Transparència 



Infografies 



Dades obertes 



Benchmarking 



Benchmarking 

Mesurar i compartir els 
resutats permet: 

 Millorar els resultats 
 Reduir la variabilitat 
 Incentivar la innovació 

Porter M, Lee TH. The strategy that will fix 

health care. HBR, octubre 2013.   



 El Programa VINCat de vigilància d’infeccions nosocomials s’ha establert a 
Catalunya de manera progressiva des de l’any 2006 

 Segueix les tendències internacionals en control, seguiment i transparència 
d’infeccions nosocomials 

Benchmarking 



Benchmarking 



Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a 
Catalunya (OIGS) 

http://oigs.gencat.cat 

 
 Recull d’experiències 

innovadores en una 
plataforma dinàmica i 
col·laborativa 
 

 Procés d’avaluació i 
certificació de les 
experiències 
 

 Recull d’aliances 
estratègiques 
 

 Recomanacions sobre 
millors pràctiques per a 
professionals i proveïdors 
 



Utilitat 



 Al maig de 2015, vàrem 
fer una enquesta a les 
persones responsables dels 
hospitals del SISCAT 

 Exemples: taxa de 
mortalitat, infeccions 
nosocomials, estada mitjana, 
satisfacció, cesàries 

Utilitat 



Si us plau, ajudeu-nos! 











Si us plau, empleneu el 
qüestionari! 



http://observatorisalut.gencat.cat 


