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1. Introducció
Des de fa anys que se’n parla del paper de la relació directe entre els determinants socials de la
salut i les iniquitats sanitàries i com d’important és incidir en millorar les condicions de vida, de feina i
d’entorn de les persones per millorar la seva qualitat de vida1.

Cada vegada més les institucions internacionals i locals focalitzen part de la seva acció en voler
abordar l’aspecte de les desigualtats econòmiques i socials amb la finalitat d’aconseguir una
població més sana. Aquests esforços van dirigits també a procurar una bona xarxa per l’individu, tant
a nivell públic (des de les pròpies institucions) com de l’entorn més privat i com es relaciona la
persona amb ell (vincles amb el barri, la comunitat, el veïnatge, el comerç de proximitat, etc).
En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya ha elaborat el Pla Interdepartamental de Salut Pública 2
(PINSAP) amb la voluntat de donar aquest enfocament transversal incorporant la perspectiva de la
salut en el disseny i avaluació de les polítiques públiques dels diferents departaments. És un pas
endavant que mira d’incorporar el concepte de salut en totes les polítiques.
Per altra banda, l’allargament en l’esperança de vida juntament amb les millores i avenços en la
ciència han donat la possibilitat de viure més anys, però no sempre amb les condicions i dignitat
esperada. Sovint amb l’edat les necessitats d’atenció sanitària i social tenen una divisió difusa d’on
comença un servei i on l’altre 3. Per això cada vegada es donen més intents de col·laboració i
integració d’aquests dos serveis.
Hi ha estudis d’experiències4 que parlen de fer una reforma del model organitzatiu de la prestació de
serveis en el seu conjunt, oferint una única porta d’entrada a l’usuari (integrant físicament els serveis
socials i sanitaris), per qüestions d’eficiència, eficàcia i també de facilitar el seu ús i accés, que
incorpori un únic sistema de valoració dels aspectes socials i sanitaris.
De fet, existeixen experiències arreu del món5 que parlen de les millores en els indicadors de salut
gràcies a la integració de serveis sanitaris i socials i del treball conjunt amb la comunitat, bàsic per
vincular la persona atesa.
La Generalitat de Catalunya disposa del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i
Sanitària (PIAISS),6 una eina creada per tal d’articular una coordinació entre els departaments
responsables d’aquestes àrees que permet donar un pas endavant en disposar d’un model integrat
social i sanitari, centrat en les necessitats de la persona.
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El model organitzatiu que aquí es presenta d’atenció domiciliària, inspirat en models exitosos com
l’holandès de Buurtzorg Model 7, és una proposta que vol avançar cap a la integració, més enllà de la
coordinació, dels serveis socials i sanitaris. Per això es planteja una nova manera d’atendre a
aquelles persones més vulnerables del sistema, que són les que requereixen d’una atenció a
domicili.
Es presenta un model que engloba la visió dels professionals que formen part dels serveis socials i
de l’atenció sanitària des del primer contacte amb la persona atesa, passant per planificar l’atenció
requerida com la seva execució i valoració posterior.

1.1. El Districte de Nou Barris i el Consorci de Salut i Social de
Catalunya
Els indicadors de salut 8 del Districte de Nou Barris presenten uns registres més desafavorits que els
de la resta de Barcelona. Aquest fet apunta a l’existència de desigualtats en salut dins de la pròpia
ciutat. Indicadors que es relacionen, entre d’altres, a uns nivells socioeconòmics més baixos 9 i a una
taxa d’atur més elevada (indicadors que tots ells s’han vist agreujats per la crisi).
Per altra banda, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter
local i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. Des de
finals de l’any 2010, el CSC gestiona el Centre Integral de Salut Cotxeres situat, dins el Districte de
Nou Barris, al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta.
El CIS Cotxeres engloba un Centre d’Atenció Primària, un Centre d’Urgències d’Atenció Primària,
una àrea d’internament sociosanitària (205 places), un hospital de dia (50 places) i un servei de
rehabilitació. Aquest és un dispositiu de proximitat, que neix d'un nou enfocament assistencial
d'atenció integral a la salut.
Tenint present aquest fet pot considerar-se com a zona d’especial interès adreçar una intervenció
dins l’àrea bàsica de salut del CAP Cotxeres, al Districte de Nou Barris, que integri una atenció
social i sanitària, adreçada al col·lectiu poblacional més vulnerable per intentar incidir en les
desigualtats detectades i en la millora de la qualitat de vida de les persones que s’atenen.

2. Objectius
Els objectius que es persegueixen són bàsicament quatre: millorar la qualitat de vida d’usuaris/es del
servei domiciliari, fer una atenció centrada en la persona, donar a l’entorn comunitari una major
rellevància en el funcionament del model i fomentar la innovació constant entre els professionals
com a eina d’actualització i de millora contínua.
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2.1. Millorar la qualitat
L’objectiu principal d’aquest model és millorar la qualitat de vida de les persones i/o famílies ateses,
permetent que les persones realitzin el seu projecte de vida en el seu domicili o entorn socio-afectiu
habitual, millorant o prevenint la seva salut, el seu benestar personal i social, en cada període de la
vida
-

sense danyar la seva intimitat
tenint cura de la seva salut
en les millors condicions
durant el major temps possible
promovent l’autonomia i les capacitats de les persones

Parlem d’apropar aquesta atenció a l’entorn de la persona, perquè queda demostrat que la detecció i
l’abordatge de la fragilitat és millor on la persona realitza la seva vida quotidiana. En aquest sentit és
important també el paper actiu que el món local té en aquest procés i el rol de l’atenció comunitària,
per la seva vessant preventiva, que pot fer disminuir el consum sanitari inapropiat.
El fet d’integrar en el disseny de partida els dos serveis, social i sanitari, de forma real, compartint
planificació, informació i l’avaluació, farà evitar tasques duplicades per part dels professionals,
farà guanyar agilitat de resposta alhora que evitarà fer perdre a la persona atesa temps en els
circuits diversos.
La qualitat del servei rebut, també es mesura evitant la fragmentació assistencial que les
persones pateixen quan es canvia d’administració o d’institució que l’atén o també quan es canvia
de nivell assistencial. Amb aquest model, es vol garantir la continuïtat de l’atenció amb una valoració
dinàmica i constant, sigui en l’àmbit social com en el sanitari, en existir una coordinació de tot
l’equip, amb un pla de treball viu i adaptable i amb l’actuació conjunta en l’atenció.
Per últim, per treballar en la millora de la qualitat cal dedicar una atenció especial a les persones
cuidadores, en cas que hi hagi. Aquestes persones sovint pateixen l’esgotament d’una dedicació a
les que no estan preparades. Per això, les persones cuidadores requeriran d’una atenció especial
amb la finalitat de donar-les suport i eines per treballar la prevenció i l’autonomia de la persona més
depenent i d’elles mateixes. És una via de guanyar control i autosuficiència evitant el risc de
claudicació de la família o cuidador/a que sovint acaba generant l’ingrés en centres residencials.

2.2. Atenció centrada en la persona
L’objectiu dels professionals sanitaris i de serveis socials és comú: que la persona pugui estar el
màxim temps possible al seu domicili. És la manera de garantir que la gent receptora del servei
manté la seva autonomia i el seu entorn viu i present.
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El model que es presenta està basat en l’atenció centrada en la persona10. Aquest model té com a
objectiu principal humanitzar l’atenció donada i empoderar a les persones usuàries respectant els
seus desitjos, necessitats, preferències i valors. Aquesta atenció passa, en primer lloc, per tenir en
compte les experiències vivencial de les persones a l’hora de ser ateses (la seva història, la seva
professió, els seus hobbies, el seu entorn emocional,...) i no només les seves condicions físiques.
En segon lloc, passa també per tenir cura en l’ús del llenguatge, tan important és el que es fa com la
comunicació que s’utilitza. En tercer i darrer lloc, cal fer partícip a la persona en el seu programa
de treball juntament amb els professionals corresponents per tal d’incorporar les preferències de
l’usuari/a al llarg del procés d’atenció.
Per poder desenvolupar aquesta línia d’atenció, cal un treball coordinat de tots els perfils
professionals implicats (càrrecs directius, assistencials, personal tècnic i de suport) i/o família.
En l’apartat d’avaluació, i seguint aquest principi, s’ha incorporat un indicador vinculat a
l’experiència de la persona atesa, denominat IEXPAC11, que té a la persona com a centre de
l’atenció i que mesura el seu grau de satisfacció amb el tracte rebut.

2.3. L’atenció comunitària
Des dels inicis dels anys noranta, i arran de la Primera Conferència Internacional sobre la Promoció
de la Salut que va publicar la Carta de Ottawa12 el concepte de salut passa a entendre’s com un
element actiu que participa en positiu en la quotidianitat del dia a dia i no com un objectiu en sí
mateix. Per tant, la salut i la seva promoció deixa de dependre exclusivament del sector sanitari: la
participació comunitària i l’entorn passen a jugar un paper molt important (la pau, l’educació,
l’habitatge, l’alimentació, la renda, la justícia social i l’equitat). S’entén doncs que per millorar en la
salut de la població s’ha d’abordar necessàriament des de una visió global i tenint en compte
aquest entorn.
Des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’han donat passos en aquesta
direcció. El projecte COMSalut13 és, per exemple, una iniciativa en aquesta línia des d’una
perspectiva intersectorial i de coordinació dels agents sanitaris i no sanitaris del territori que prioritza
la prevenció i la disminució del consum sanitari inapropiat, donant una certa autonomia de gestió al
centres que en formen part.
En aquest sentit s’ha presentat recentment estratègies de reorientació del sistema sanitari cap a una
vessant més comunitària dels processos d’atenció. És el cas de l’Estratègia Nacional d’Atenció
Primària i Comunitària (ENAPISC)14 que vol impulsar una reforma de l’atenció primària fonamentada
en el concepte integral de salut que inclou els determinants socials i que la vol consolidar com l’eix
vertebrador del sistema públic de salut i social.
Recollint aquesta tendència en l’assistència, el model d’atenció integrada a la complexitat aquí
descrit aposta doncs per integrar els recursos dels actius comunitaris a l’estructura i serveis oferts
amb la finalitat de reforçar i mantenir vius els vincles de les persones ateses a domicili amb el seu
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entorn més proper, familiar i de veïnatge. Per això, serà un element clau informar a la persona atesa
a domicili de la xarxa comunitària existent en el seu entorn i posar-la en contacte amb ella per
facilitar aquest lligam, començant per contactar amb els propis veïns i veïnes de l’escala.

2.4. Innovació constant
La innovació és clau per poder avançar en la incorporació de noves tècniques, conèixer noves
maneres d’assistir o formes de gestionar que millorin en última instància la qualitat de les persones a
les que l’atenció va dirigida. Per això és important fomentar un equip de persones
multidisciplinars que dediquin part del seu temps a aprofundir en les darreres corrents d’atenció
més exitoses. Disposar de professionals competents, estimulats, resolutius i autònoms és
doncs un element clau en el desenvolupament dels equips d’atenció domiciliària. Per això, es
proposen mesures que fomentin l’actualització constant, com reservar part del seu temps a la
formació i poder-la desenvolupar en la jornada laboral per facilitar el seu accés. Formació reservada
a totes les categories i sectors professionals.
Per altra banda, tot el temps que l’equip pugui estalviar no duplicant informació que abans es feia de
forma separada permetrà als professionals dedicar-ho també al camp de la recerca i la innovació.
Un dels elements claus de l’atenció integrada del servei passa per compartir de forma àgil i
actualitzada la informació entre els serveis sanitaris i els serveis socials. Per això caldrà adequar un
sistema d’informació compartida que permeti donar dades als professionals responsables de
l’atenció. Les noves tecnologies juguen un paper clau. Actualment poder disposar d’eines
connectades a Internet per afegir la informació rellevant al moment, des del mateix domicili, facilita
poder accedir a la informació a l’equip de forma còmode i immediata.

3. Metodologia
En aquest apartat es descriu, a partir dels objectius plantejats anteriorment, la metodologia que es fa
servir en tot el procés de l’atenció integrada a domicili des de la població a la que va dirigida, la
cartera de serveis, la configuració dels equips, l’organigrama funcional, la formació adreçada als
professionals, l’activació del servei, la planificació de l’actuació a desenvolupar (pla de treball), els
indicadors a seguir i la posterior avaluació.

3.1. Població diana
La població a la que va dirigida aquest servei d’atenció integrada a domicili és una població que per
les seva situació socioafectiva, estat de salut i/o limitacions físiques o psíquiques requereix d’una
atenció de professionals de l’àmbit social i sanitari al propi domicili. Un servei a oferir de forma
temporal o permanent fins que quedi resolta la situació que ho ha generat.
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El perfil d’usuari o unitats de convivència d’aquest servei pot ser molt divers:








Gent gran amb situació de vulnerabilitat i fragilitat, amb dependència o sense
Persones amb malalties cròniques complexes i/o amb malaltia crònica avançada
Persones que pateixen discapacitats físiques, psíquiques o sensorials amb dificultat
d’integració social
Persones que presentin una complexitat derivada de desestructuració familiar que tingui
conseqüències sobre la seva salut derivada de situacions d’exclusió social o aïllament
social que estan fora dels circuits d’atenció
Persones amb dependència
Persones que presentin una situació d’emergència social o sanitària

Altres perfils a considerar de suport més socioeducatiu:



Persones víctimes de situacions de violència o en risc de ser-ho
Infants o adolescents en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social que tinguin
conseqüències per a la seva salut i/o de les seves famílies

3.2. Integració de serveis
Els bons resultats en l’atenció, venen en part pel treball conjunt, no pel treball aïllat de cada
professional. Per desenvolupar el treball en equip cal donar un pas més enllà de la necessària
coordinació. Cal la integració real de tot el procés, des de la planificació i gestió pressupostària a
l’avaluació conjunta de l’actuació desenvolupada. Caldrà començar per la unificació del llenguatge
dels diferents professionals, molt important en el desenvolupament de l’atenció.
En el moment en que es planifica conjuntament entre totes les visions professionals les necessitats i
l’atenció integral i integrada a desenvolupar a cada persona s’està actuant sobre les mancances i
serveis que la persona necessita per portar a terme una vida amb dignitat i amb màxima autonomia,
més enllà de la visió parcial que cada professional pugui aportar.
Per poder treballar a fons aquesta integració en un únic equip és clau conèixer eines i habilitats per
la presa de decisions en grup de forma sana i eficaç que pugui treure el millor de cada un per
aconseguir arribar a l’objectiu comú: la millora de la qualitat de vida de la persona atesa, millorant la
seva atenció com a via més directe.

3.3. Cartera de serveis
La cartera de serveis a oferir vindrà determinada per la que l’usuari o usuària necessiti tant en
l’àmbit de serveis socials com d’atenció sanitària. Serà el propi equip de professionals que determini
quins són els serveis que la persona requerirà pel seu bon desenvolupament.
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Tal i com s’ha exposat abans, molt rellevant és treballar la part preventiva i comunitària de la
persona atesa perquè és en la seva comunitat on aquesta persona podrà tornar a desenvolupar la
seva activitat quotidiana. En aquest sentit, cal disposar d’un coneixement profund de tot el que la
comunitat pot arribar a oferir a la persona per intentar conservar i reforçar aquest vincle comunitari.
Per això, es donarà a conèixer i posarà en contacte amb els serveis, dinàmiques i recursos existents
de la comunitat (entitats, fundacions, voluntariats, comunitat de veïns, etc).
A banda del treball amb la xarxa comunitària, hi ha un conjunt de serveis addicionals i comuns en
l’atenció social i sanitària com són el suport i formació a usuaris i familiars per treballar la màxima
autonomia i autocura personal, l’accés al banc d’ajuts tècnics per a la població que necessiti de
material de suport especialitzat (s’han de contemplar ajudes socials per aquells usuaris/es que no
disposin de recursos suficients per fer-hi front), suport en salut mental, teràpia ocupacional,
potenciar la xarxa de suport familiar i comunitària i creació de grups de suport a cuidadors/es.
Hi ha també un conjunt de serveis que formen part de la cartera pròpia de l’atenció social com és
l’atenció a la persona i l’adaptació i manteniment de la llar juntament amb els àpats a domicili i
l’activació o desactivació del servei de teleassistència.
Hi ha altres serveis propis de l’atenció sanitària que inclou, a banda del pla de cures, també pautes
de prevenció i cartera de suport de fisioteràpia o suport psicològic que completarien els serveis
previstos.
S’ofereix de forma addicional poder contractar els serveis complementaris no inclosos en la
cartera de serveis que pugui quedar cobert per l’Ajuntament, en aquells casos que es consideri de
necessitat social, com són els serveis de podologia i odontologia.
Cartera de serveis de l’equip integrat d’atenció domiciliària a tenir present a l’hora d’elaborar el pla
de treball:
Atenció social:

Atenció sanitària:
-Treball amb la xarxa de recursos comunitaris
-Potenciar la xarxa de suport familiar i comunitària
-Suport i formació a usuaris/es i familiars
-Activació del Banc d’ajuts tècnics
-Suport en salut mental
- Grups de suport a cuidadors/es

- Neteja i manteniment de la llar

- Atenció sanitària: diagnòstic, pla de cures,...

- Adaptacions funcionals de la llar

- Rehabilitació domiciliària (fisioterapeuta,

- Atenció a la persona

terapeuta ocupacional, logopeda,...)

- Àpats a domicili

- Pautes de prevenció

- Activació/desactivació teleassistència

- Suport psicològic

- Suport educació social, treballar hàbits, rutines, i

- Podologia (servei complementari)

límits. Oferir eines per a resoldre situacions.

- Odontologia (servei complementari)

Font: Elaboració pròpia a partir de les discussions del grup motor
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3.4. Equips de treball
Els equips de treball a domicili estan configurats per un equip bàsic de treballador/a social,
infermer/a, treballador/a familiar i auxiliar de la neteja.
Els rols dels diferents professionals que realitzen el servei són els següent:


Treballador/a social: s’encarrega juntament amb el/la professional d’infermeria d’establir una
primera valoració de la persona que és atesa a domicili, elaborar el pla de treball, fer el
seguiment del pla previst i la seva avaluació.



Infermer/a: juntament amb el/la treballador/a social fa la valoració de l’usuari/a, elabora el
pla de treball, fa l’atenció sanitària corresponent, el seu seguiment i la posterior avaluació.
La persona d’infermeria comentarà amb el/la metge de referència del CAP el pla terapèutic
necessari en cas de requerir d’un especialista i/o d’activació de serveis de rehabilitació
(fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda,...).



Treballador/a familiar: s’encarrega de fer l’atenció a la persona usuària (manteniment de la
llar, acompanyament, higiene, etc) i de fer l’observació quotidiana de la seva evolució.



Auxiliar de neteja: és la persona que s’encarrega de la neteja de la llar.

La configuració de l’equip bàsic cobrirà el servei d’unes 50-70 persones i estarà format per un màxim
de 12 persones: 1 treballador/a social, 1 infermer/a i 7-10 treballadors/es familiars, més les auxiliars
de neteja. Hi haurà un colideratge de cada equip de treball bàsic entre infermeria i treball social.
El/la professional de treball social i d’infermeria tindran una àrea de cobertura de 50-70 usuaris/es,
mentre que cada treballador/a familiar disposarà d’un ratio de 7-8 usuaris assignats amb la voluntat
de garantir la continuïtat en el temps del mateix professional a cada usuari. Aquest element de
continuïtat pren especial rellevància en el tracte amb la gent gran.
Cada equip de treball bàsic farà una reunió setmanal per planificar la setmana, coordinar els
professionals i actuacions a desenvolupar, resoldre dubtes i fer la formació necessària que l’equip
consideri rellevant per millorar l’atenció a les persones.
Equip de treball bàsic:





Treballador/a social (un per cada 50-70 usuaris/es)
Infermer/a (un per cada 50-70 usuaris/es)
Treballador/a familiar (un per cada 7-8 usuaris/es)
Auxiliar de neteja (un per cada 15-17 usuaris)

Complementàriament a l’equip d’atenció bàsic hi haurà un conjunt de professionals de suport
assistencial que atendran les necessitats en funció de cada cas i a petició de les persones de l’equip
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bàsic. Aquest equip de suport assistencial estarà conformat per professionals de diferents disciplines
i formació.
Professionals de suport assistencial en funció dels requeriments de cada cas:






Educador/a social
Metge/ssa
Rehabilitació domiciliària: fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional,...
Psicòleg
Psiquiatra

Un dels elements claus que presenta el model integrat és la flexibilitat i autonomia amb la que els
equips estan dissenyats. Cada cas atès requereix de les seves pròpies necessitats i per això és
important disposar d’un grau d’autonomia suficient que permeti a l’equip ajustar el temps dedicat de
cada professional en funció dels requeriments detectats. Aquesta autonomia per decidir del propi
equip trasllada la responsabilitat de gestionar els recursos i necessitats als coneixedors de la realitat
existent, els que atenen i visiten a les persones. En aquest sentit, l’equip bàsic gestionarà doncs la
pròpia dinàmica, el seu pressupost i resoldrà les possibles queixes produïdes.
L’equip de treball bàsic s’autogestionarà. Això implica que la gestió del temps anirà a càrrec de
l’equip (començant per disposar de serveis de 30 minuts en els casos de treballador/a familiar que,
per exemple, únicament necessitin acompanyar a l’usuari a un centre de dia mentre que puguin
allargar en altres domicilis que requereixin més temps d’atenció), els ingressos hospitalaris o
sociosanitaris, la planificació d’atenció de la població assignada, l’administració de l’equip, la relació
amb la comunitat local, etc..
Els/les professionals d’infermeria i treball social faran la valoració inicial i s’encarregaran d’elaborar
el pla de treball individual conjuntament amb la persona atesa i/o família a partir de la cartera de
serveis definida. Per l’elaboració d’aquest pla de treball es tindrà en compte la història de la persona,
el seu entorn i les seves necessitats socials i sanitàries. Tot l’equip bàsic s’organitzarà per la seva
execució i activaran els serveis de suport necessaris. Cada perfil de professional actuarà en menor o
major mesura en funció de les necessitats de cada cas.
L’equip bàsic elaborarà un pla anual d’actuació per emmarcar la planificació prevista, les iniciatives
que voldran desenvolupar-se de cara a l’atenció de cada usuari/a, a la qualitat del servei o a la
manera d’organitzar-se.
Mensualment es trobaran les persones responsables de cada equip entre els diferents equips per
contrastar possibles dubtes i compartir informació. Una persona entre aquestes actuarà de forma
rotativa com a interlocutor amb la resta d’institucions.
Caldrà preveure com a pilar bàsic i fonamental del funcionament del model la formació d’inici
específica dels equips de treball abans de començar a treballar com a grup (tant la formació pròpia
de la seva vessant professional dirigida a l’atenció en el domicili, com de les dinàmiques de treball
en equip), com de la formació continuada (veure per més detall el punt 3.6. Formació). Caldrà
disposar també de la informació de recursos i prestacions de servei gratuïtes o no dins de la zona.
Pàgina 11 de 26

L’equip de treball bàsic s’organitza per respondre a uns objectius funcionals i uns de qualitat que es
passen a detallar tot seguit.

3.4.1. Objectius funcionals
Els objectius funcionals del servei són:
-

-

Millorar l’atenció de les persones que presentin necessitats socials i sanitàries de gestió
complexa
Garantir la cobertura de les necessitats personals de l’usuari/a atès (seguretat, alimentació,
higiene personal, mobilització, etc.)
Mantenir el domicili en condicions òptimes d’habitabilitat i confort (neteja i ordre de
l’habitatge, bugada, etc.)
Dotar o mantenir les capacitats i els hàbits personals socials i de salut que permetin garantir
l’autocura i l’atenció i cobertura de les necessitats personals i/o familiars
L’educació o reeducació d’hàbits perduts
Garantir una pràctica assistencial que reconegui les preferències de la persona i el seu
entorn des d’una posició suportada en el desenvolupament del projecte vital de cada
persona i, per tant, garantint una major coresponsabilitat de les decisions compartides entre
la persona i/o entorn i els professionals implicats
Actualitzar el pla de treball individual tenint com a indicador l’evolució del cas

3.4.2. Objectius de qualitat
Els objectius de qualitat són la base per a la millora contínua. Aquest objectius s’estableixen
anualment i són els següents:
-

Respondre a les necessitats dels usuaris/es en el domicili
Definir noves actuacions que garanteixin una utilització adequada i responsable dels
recursos disponibles
Minimitzar les “no conformitats” internes, reclamacions i queixes dels usuaris/es
Tenir una bateria d’indicadors per mesurar, analitzar i millorar el servei
Aplicar la millora continua del servei
Augmentar el grau de satisfacció de la persona atesa
Donar resposta a l’encàrrec de les polítiques socials i sanitàries

3.5. Organigrama funcional
L’organigrama estarà conformat pels diferents equips de treball bàsics (treballador/a social,
infermer/a, treballador/a familiar i auxiliars de neteja) que sol·licitaran als professionals assistencials
de suport (metge/ssa, rehabilitació domiciliària, psiquiatra, psicòleg, educador/a social, etc.) la seva
intervenció segons les necessitats detectades en cada usuari/a. El conjunt d’equips i professionals
estaran sota la supervisió d’un Coach o director que s’encarregarà de les funcions de coordinació,
suport, control de la qualitat, gestió de conflictes i queixes i compliment del pressupost.
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Hi haurà una persona de suport de gestió de cada organisme que formi part del serveis que
s’encarregarà de donar resposta a les gestions administratives dels diferents equips de treball.
Organigrama funcional del model integrat d’atenció a domicili:

Font: Elaboració pròpia

3.6. Formació
La formació és un element molt important del servei integrat a domicili. El model contempla una
formació inicial, previ al començament del servei a domicili, i una formació continuada al llarg del
funcionament del servei en l’horari laboral dirigit a totes les categories professionals.

3.6.1. Formació inicial bàsica
La formació inicial bàsica està prevista de realitzar-se abans de l’inici del funcionament del servei a
domicili i està pensada per conèixer el funcionament bàsic del servei (normativa, circuits establerts),
el valor de l’atenció integrada i de la observació com elements de millora de la qualitat constant, així
com per saber treballar en equip per treure el millor de cada un.
Es reserva una jornada professional de 7h per torn i per categoria professional.
La proposta de temes a bordar en aquesta primera formació inicial són els següents:
-

Formació d’acollida: normativa, circuits, documentació, LOPD, canals comunicació, valors
de qualitat del servei

-

Primers auxilis i emergències sanitàries
Formació en atenció integral i integrada a la persona (AICP) a domicili

-

El valor de l’observació: signes i símptomes
Tècniques de comunicació amb l’usuari/a
Conèixer els sistemes d’informació i unitats mòbils

-

Desenvolupament d’eines de treball en equip –pràctica habitual al Model Buurtzorg-
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3.6.2. Formació continuada
La formació continuada està orientada a la millora dels coneixements en l’atenció a la persona.
Depenent del tipus d’usuari es seleccionaran unes àrees o unes altres per aprofundir en habilitats i
tècnica.
Es reserva 2h a la setmana de l’horari laboral pels diferents professionals per tasques de
coordinació i formació.
La proposta de temes a bordar en la formació continuada són, entre altres, els següents:
-

Atenció a malalties cròniques

-

Atenció sociosanitària i farmacologia

-

Intervenció domiciliària amb persones nouvingudes
Introducció a les malalties mentals

-

Accident cardiovascular cerebral

-

Inclusió social

-

Acompanyament a la mort

-

Higiene postural, mobilitzacions, transferències i ajuts tècnics
Atenció primària

-

Salut mental i síndromes psiquiàtrics

-

Trastorn de la memòria

-

Atenció comunitària

-

Adquisició/modificació d'hàbits
Maltractament infantil/gent gran i el seu abordatge

3.7. Activació del servei
L’activació del model integrat d’atenció domiciliària podrà fer-se per vies diferents:
-

Servei socials

-

Atenció primària sanitària

-

Atenció primària de serveis socials

-

Altes hospitalàries
Centre de Salut Mental d’Adults (i CSMIJ en cas de joves)

-

Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS)
Altes sociosanitàries / d’atenció intermèdia

Un cop activat el servei, es programarà la primera visita que anirà a càrrec de treball social i
infermeria que procedirà a efectuar la valoració de les necessitats de la persona sol·licitant del
servei.
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L’usuari/a haurà de signar un consentiment informat de cessió de les seves dades sanitàries,
personals i socials al servei d’atenció a domicili de cara a poder-les compartir-les amb els diferents
professionals.

3.8. Costos
Els costos associats al servei assistencial vindran determinats bàsicament pel capítol de personal.
Caldrà concretar quin conveni serà aplicable en cada cas, tant en els professionals del sector
sanitari15 com els del social16.

3.8.1. Serveis Socials
3.8.2. Serveis Sanitaris
3.8.3. Altres costos complementaris
En aquest apartat es recull els costos associats al material de coordinació necessari entre les
persones de l’equip bàsic i aquells serveis assistencials complementaris. Bàsicament dins els
serveis complementaris més necessaris per la gent gran es troben el servei de podologia i el
d’odontologia.
Costos de coordinació:
Dins els costos de coordinació la despesa més elevada seria per la posada en funcionament d’una
pàgina web, amb accés restringit, on poder introduir i consultar les dades de l’usuari/a.
Les professionals d’infermeria, treball social i treball familiar que formin part dels equips bàsics quan
vagin a domicili comptaran amb un dispositiu mòbil o una tablet per poder consultar i introduir la
informació necessària.
Per poder disposar de connexió a Internet des del domicili de l’usuari/a, serà necessari contractar
una tarifa de dades (cost aproximat de 20 € al mes per dispositiu mòbil si es tracta d’una nova alta).
Principals costos de coordinació:
Pàgina web .........................................................1.750 €
Dispositiu mòbil / Tablet...................................100-500 € / unitat
Tarifa de dades (connexió a Internet).......................20 € /mensual per dispositiu mòbil
Servei de podologia:
El servei bàsic per fer a domicili és la quiropòdia1. Es recomana en el cas dels diabètics cada 2
mesos i en els no diabètics 2-3 cop l’any.

1

La quiropòdia és un tractament podològic que consisteix bàsicament en l’eliminació de callositats i alteracions en les
ungles dels peus per evitar molèsties i possibles futures lesions.
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Fer anualment 3 serveis addicionals a les persones diabètiques (el SNS cobreix 3 revisions l’any) i
2-3 serveis a les persones no diabètiques tindria un cost de 48-72€ per persona/any (preu del servei
24€2 a persones jubilades).

Servei d’odontologia:
El servei d’odontologia no és un servei preferiblement a fer a domicili sinó al Centre d’Atenció
Primària de Cotxeres. Els serveis d’odontologia no coberts per la cartera pública de serveis i
d’interès per tractar a persones grans seria bàsicament higiene bucodental i empastament.

3.9. Àrea geogràfica
La població objectiu de la prova està vinculada a la zona de referència del CAP Cotxeres, l’Àrea
Bàsica de Salut (ABS) 8J amb una població assignada a l’equip d’atenció primària de 25.269
persones l’any 2016. Aquesta delimitació territorial comprèn part dels barris de Vilapicina i la
Torre Llobeta, Porta i El Turó de la Peira del Districte de Nou Barris.
La zona que comprèn el barris de Vilapicina i la Torre Llobeta i Porta té de referència el Centre
de Serveis Socials de Porta-Vilapicina, mentre que la part de Turó de la Peira, correspon al
Centre de Serveis Socials de Turó de la Peira-Can Peguera.
Districte de Nou Barris amb la delimitació per barri i per àrea bàsica de salut:

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci Sanitari de Barcelona

2

Tarifa 2017
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La delimitació de l’Àrea Bàsica de Salut del CAP Cotxeres queda conformada pels següents carrers:

Turó

Porta

Vilapicina i La Torre LLobeta

Font: CIS Cotxeres

3.10. Recursos humans/ benefici pels professionals
La finalitat d’aquest model d’atenció integrada a domicili és a més d’oferir una assistència
interdisciplinar de qualitat que millori el benestar de les persones ateses, que aquesta atenció es
dugui a terme amb un equip de treball composat per professionals motivats i implicats amb la seva
feina. Per això, s’aborda el tema professional des de la forma d’organització donant la màxima
autonomia possible a l’equip bàsic, incentivant les bones iniciatives i innovació, i amb millors
condicions pel desenvolupament de la seva feina.
Sistema organitzatiu:


Autogestió dels equips a partir d’una assignació de 50-70 llars per equip.



Flexibilitat i autonomia per tal que cada equip pugui programar les visites i actuacions
previstes a cada llar segons el criteri del propi equip.

Qualitat en el desenvolupament de la feina:


Es posarà a disposició de professionals de treball social i infermeria noves tecnologies com
tablets o dispositius mòbils per facilitar el registre de les dades des del domicili.



Es disposarà l’activació d’ajuts tècnics amb qualitat i seguretat que faciliti al/la professional
el desenvolupament de la seva tasca.
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La formació quedarà reservada a totes les categories i sectors professionals en la jornada
laboral amb incentius per la formació constant.



Es valorarà disposar d’un plus variable segons els resultats assolits a més de la part de
retribució fixe.



Hi haurà informació compartida online de l’usuari/a entre l’atenció social i sanitària facilitant i
enriquint la presa de decisions.

Hi haurà una reserva del 5% de la plantilla de contractació a persones en situació de vulnerabilitat
per fomentar la seva reinserció en el mercat laboral.

3.11. Avaluació
En l’avaluació del servei es tindrà en compte les tres potes del sistema; els resultats en la qualitat de
vida de les persones usuàries del servei, els resultats en la utilització dels recursos del sistema i
l’experiència final dels professionals que hi formin part. Addicionalment es mesurarà la sobrecàrrega
del cuidador/a, en cas que sigui un familiar o persona de l’entorn proper de la persona atesa.
Unitats a avaluar en el model integrat d’atenció domiciliària:

Per mesurar la qualitat de vida de les persones usuàries del servei s’observaran abans i després de
la prova pilot els següents indicadors: pel que fa a la polimedicació veure la quantitat de fàrmacs que
es prenen i també els processos d’adequació de pla farmacològic realitzats, les caigudes a la llar, el
grau de dependència funcional (mitjançant el qüestionari BARTHEL), la qualitat de vida (formulari
EQ – 5D17) i l’avaluació de l’experiència personal (mitjançant el qüestionari IEXPAC18) (veure quadre
a l’annex 5.3.).
Els resultats en els recursos del sistema es farà mitjançant indicadors de la utilització dels serveis
socials i sanitaris. En l’àmbit sanitari es mesurarà el nombre de visites a urgències d’hospitals
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d’aguts o CUAP, el de ingressos al sociosanitari i si s’ha procedit a l’activació del servei de
rehabilitació. En l’àmbit social es mesurarà l’ús del servei de teleassistència, el nombre d’incidències
reportades des del Servei d’Atenció Domiciliària, la sol·licitud del servei Respir, la sol·licitud del
SAUV i si s’ha procedit a sol·licitar revisió del grau de dependència (veure quadre a l’annex 5.3.).
En l’avaluació de l’experiència dels professionals es farà servir una enquesta al finalitzar la prova
pilot del servei per conèixer el grau de satisfacció dels i les treballadors/es. Es garantirà l’anonimat
de l’enquesta perquè o es realitzarà mitjançant professionals externs que aportin l’objectivitat als
resultats obtinguts o perquè es farà mitjançant l’enquesta electrònica Opina.
Per mesurar la sobrecàrrega del cuidador/a es farà mitjançant el qüestionari Zarit i es farà seguiment
de la possible participació en grups de cuidadors/es.

4. Conclusions
La proposta d’aquest model d’atenció integrada a domicili des d’una vessant social i sanitària parteix
de la premissa que l’usuari/a atès guanyarà en qualitat de vida tant en la fase inicial d’elaboració del
pla de treball per comptar amb un equip multidisciplinar en la seva confecció, com dels resultats del
desenvolupant d’aquest pla al ser executat per part d’un sol equip en comptes de dos.
El servei guanyarà en agilitat i resposta, alhora que els professionals no faran feina duplicada, fet
que permetrà als professionals dedicar més temps a la formació, recerca i a la discussió de casos.
La incorporació de les noves tecnologies, permetrà alhora, guanyar temps i poder introduir les dades
pertinents en el mateix domicili amb connexió a internet, evitant feines burocràtiques de dedicar
temps addicional a omplir formularis.
Compartir la informació bàsica de la persona atesa entre serveis socials i sanitaris dona una visió
global en tot moment als responsables del cas, ampliant la informació dels professionals enriquint la
presa de decisions i fent guanyant temps, evitant alhora circuits que no aporten valor.
L’equip bàsic és autònom per organitzar l’atenció que creuen millor per la persona que atenen.
Aquesta autogestió dona la llibertat i flexibilitat a l’equip per poder repartir el temps en els casos
assignats i en els professionals de l’equip que es consideri necessari.
A nivell de resum en el següent quadre es recullen els beneficis globals esperats de la intervenció i
les dificultats que es poden preveure:
Beneficis
-

Augmenta el benestar i qualitat de vida de
l’usuari/a en el seu domicili

-

Permet ampliar diagnòstic amb la
informació compartida per diversos
professionals

Dificultats
-

Falta la cultura de treball compartit
entre professionals d’administracions
diferents

-

Requereix consentiment informat de la
persona atesa
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-

Facilita la informació i la presa de
decisions de la persona atesa en
referència als serveis existents

-

Dona agilitat a les urgències tant socials
com sanitàries

-

Estableix els circuits a fer per part dels
professionals

-

Permet introduir en la vessant preventiva
al sector de serveis socials

-

Previsiblement pot frenar o ralentitzar el
deteriorament de la persona més fràgil

-

Previsiblement hi ha un menor ús dels
serveis per part de la persona atesa

-

Dona més estabilitat i seguretat a la
persona que és atesa

-

Detecció i aflorament de casos de
persones en estat de més fragilitat

-

Permet conèixer millor la feina que uns i
altres professionals fan

-

Agilitza i racionalitza els recursos

-

Fer compatible la informació mútua

-

Requereix temps el seu disseny, la
seva implementació i posterior
avaluació

-

Expectatives inicials poc ajustades al
que realment es pot fer

-

Llenguatges diferents (començant per
la referència al pacient/usuari)

A nivell específic, pel que fa als beneficis sanitaris esperats de la intervenció seria la següent:
-

-

Avaluació Geriàtrica Sistematitzada dels usuaris adscrits al programa.
Detecció sistemàtica de situacions de risc (real o potencial) amb capacitat d’incidir de forma
estructurada (caigudes, problemes nutricionals, compliment terapèutic, immobilitat,
aïllament, alteracions de l’equilibri i caigudes, trastorns de conducta, sospites de
maltractament, …).
Avaluació sistematitzada de les síndromes geriàtriques (coneixerem incidència, prevalença i
capacitat de canvi).
Capacitat de fer educació sanitària individualitzada / reforç de les tècniques indicades.
Determinació de l’ Índex de Fragilitat (VIG-Fràgil) com a eina d’utilitat per classificar la
població atesa.
Capacitat d’intervenció proactiva sobre col·lectiu especialment vulnerable (onada calor, pics
de l’hivern, vacunacions, etc).
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5. Annexes
5.1. Llista d’acrònims
ABS

Àrea Bàsica de Salut

AIS

Àrea d’Atenció Integral de Salut

ASPB
ATDOM

Agència de Salut Pública de Barcelona
Programa d’Atenció Domiciliària

CAP
CAS

Centre d’Atenció Primària
Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències

CIS

Centre Integral de Salut

COMSALUT

Comunitat i Salut; Atenció primària i comunitària

CSB
CSC

Consorci Sanitari de Barcelona
Consorci de Salut i Social de Catalunya

CSMA

Centre de Salut Mental d’Adults

CSMIJ

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

CSS

Centre de Serveis Socials

CUAP
EAP

Centre d’Urgències d’Atenció Primària
Equip d’Atenció Primària

ENAPISC

Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària

ICS

Institut Català de la Salut

IEXPAC

Instrumento de evaluación de la experiencia del paciente crónico

MACA
PADES

Pacient amb malaltia crònica avançada
Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport

PCC
PIA

Pacient Crònic Complex
Programa individual d'atenció

PIIC

Pla d’Intervenció Individual Compartit

PIAISS
PINSAP

Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària
Pla Interdepartamental de Salut Pública

RFD
SAD
SAP

Renda Familiar Disponible
Servei d’Atenció Domiciliària
Servei d’Atenció Primària

SAUV

Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa

SNS

Sistema Nacional de Salud
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5.2. Fitxa del Pla d'Intervenció Individual Compartit
Les dades a compartir entre el servei d'atenció social i sanitària, prèvia signatura de cessió d'ús de
les dades per escrit de la persona atesa, serien les següents:

Font: Elaboració pròpia amb el CIS Cotxeres i el CSS Porta-Vilapicina i la Torre Llobeta

5.3. Quadre d’indicadors d’avaluació
INDICADORS
a.

Fase
final

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Resultats en la qualitat de vida de les persones ateses

Indicadors quantitatius de mesura:
a.1. Polimedicació (núm. persones que consumeixen igual o més de 10 fàrmacs i
núm. de processos d’adequació del pla farmacològic)
a.2. Caigudes a la llar
a.3. Grau de dependència funcional (BARTHEL)
a.4. Qualitat de vida (Formulari EQ - 5D)
a.5. Avaluació experiència personal (IEXPAC)
b.

Fase
inicial

Resultats en la utilització dels recursos del sistema

Indicadors de mesura sanitaris:
b.1. Nombre de visites a urgències d’hospitals d’aguts o CUAP
b.2. Nombre d’ingressos al sociosanitari
b.3. Activació servei de rehabilitació
Indicadors de mesura socials:
b.4. Ús del servei de teleassistència (SAT)
b.5. Nombre d’incidències reportades des del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
b.6. Sol·licitud Respir

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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b.7. Sol·licitud Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa (SAUV)
b.8. Sol·licitud de revisió del grau de dependència
c.

x

Valoració dels professionals

Indicadors quantitatius de mesura:
c.1. Enquesta de satisfacció / Enquesta Opina

d.

x
x

x

Resultats en la qualitat de vida dels cuidadors/es

Indicadors quantitatius de mesura:
d.1. Sobrecàrrega del cuidador/a (Qüestionari Zarit)
Avaluació qualitativa:
d.2. Participació en grups de cuidadors/es i programa cuidador/a expert (PIAISS)

x

x

x
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