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Què és la Central de Resultats?



Què és la Central de Resultats?

La Central de Resultats te per objectiu de mesurar, avaluar i
difondre els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents
agents que integren el sistema sanitari

presa de decisions capacitat de comparació

administració professionalsciutadania
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Filosofia de la Central de Resultats

Transparència

Valor 
democràctic

Millora dels
resultats

Benchmarking
Millora dels

resultats

▪ 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,  
salut mental i 
addiccions i 
recerca

2016: salut pública i 
territorial

2017: SEM, capacitat 
docent



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 centres del 
SISCAT

Taules en format de dades obertes



La Central de Resultats



La Central de Resultats

Ajustos por edat, sexe 
i gravetat

Indicadors nominalitzats per 
a cadascun dels centres del 
sistema sanitari públic



▪ L’opinió experta ▪ Experiències 
innovadores

▪ Ranking dels centres 
amb millor i pitjors 
resultats

La Central de Resultats



I en atenció integrada?



Integrated care plan



▪ The territory report includes:

▪ Around 40 indicators,

▪ Adjusted for age, sex, and 
socioeconomic level,

▪ Identification of each territory

▪ Experiences of territories with 
good results,

▪ The opinion of experts.

▪ Professionals participate through an 
expert committee, working groups, 
and discussion sessions.

The Results Center

Examples:
- prevalence of people with complex 

healthcare needs or in advanced 
chronic disease condition

- rate of avoidable emergency 
admissions related to a range of 
selected chronic conditions

- readmission rates related to selected 
chronic conditions



The Results Center



The Results Center

Observatory of 
Innovation in 
Healthcare 
Management in 
Catalonia:

• Collects innovative 
experiences in a 
dinamic and innovative 
platform

▪ Offers a proces of 
evaluation and 
certification

▪ Recomends best 
practices

http://oigs.gencat.cat



Com ha evolucionat?



20122010-2011 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

▪ Societats científiques



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, Directora assistencial Cap 

Comte Borrell, CASBE

• 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



Què permeten els indicadors?



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

Fer comparacions i identificar millores



Incidència de bacterièmia de catèter venós central 
en hospitals de 500 o més llits, 2009-2015
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Incidència = Nombre de bacterièmies any × 1.000) / nombre 
de dies d’estada

Fer comparacions i identificar millores



Fer comparacions i identificar millores



Benchmarking



http://observatorisalut.gencat.cat


