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1. RESUM EXECUTIU 
 

Introducció 

Nou Barris és un dels 10 districtes que conformen Barcelona. Els indicadors de salut del 

Districte de Nou Barris presenten uns registres més desafavorits que els de la resta de la ciutat 

de Barcelona, associats segurament al menor nivell socioeconòmic. També té unes taxes 

d’envelliment i sobre-envelliment significativament elevades i dels percentatge més alts de gent 

gran que viu sola d’edats compreses entre 85 i 94 anys de tot Barcelona, alhora que té una 

població amb la taxa més elevada de la ciutat amb trastorn crònic múltiple (cinc o més 

patologies).  

Aquestes dades juntament a que el Consorci de Salut i Social de Catalunya gestiona el Centre 

Integral de Salut Cotxeres ubicat al Districte de Nou Barris es va considerar el lloc idoni per dur 

a terme una prova pilot d’atenció integrada a la complexitat a domicili. 

    

Perfil usuaris/es 

Es va seleccionar a les persones amb un estat de salut més fràgil que estiguessin vivint en el 

seu domicili. Així doncs es va seleccionar la població de 75 anys o més, que patien malalties 

cròniques complexes (al sistema sanitari aquests pacients són etiquetats com a PCC o MACA), 

que formessin part del servei ATDOM del CAP Cotxeres i fossin residents als barris de 

Vilapicina i la Torre Llobeta i Porta del Districte de Nou Barris. D’aquest perfil d’usuaris només 

79 complien aquests requisits inicialment. Posteriorment es van afegir als sis mesos de la prova 

16 noves altes per compensar les baixes que havien hagut durant el transcurs de l’estudi 

(majoritàriament per éxitus donada l’alta fragilitat d’aquesta població seleccionada). 

 

Agents participants 

L’atenció integrada a la complexitat a domicili és una prova pilot posada en funcionament entre 

el Centre d’Atenció Primària Cotxeres gestionat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya i el 

Centre de Serveis Socials (CSS) Porta-Vilapicina i la Torre Llobeta de l’Ajuntament de 

Barcelona, al Districte de Nou Barris.  

L’equip motor ha estat format per 9 persones: 3 treballadores socials del CSS, la directora del 

CSS, 2 infermeres del CAP, 1 Treballador Social del CAP, la directora adjunta del CAP i 1 

economista del CAP-CSC. 

 

Metodologia 

La metodologia utilitzada ha consistit en fer un seguiment a la població diana compartint la seva 

informació social i sanitària (amb prèvia autorització seva per escrit) entre els professionals 

durant la durada del projecte (de gener de 2017 a juny de 2018), prèvia selecció de les 

variables a compartir.  
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S’han definit i incorporat en el circuit d’atenció una selecció de signes i símptomes socials i 

sanitaris per facilitar la detecció de possible deteriorament de la persona, per facilitar l’alerta 

dels professionals. La intervenció ha comportat disposar d’informació compartida entre 

professionals, l’activació de serveis de forma coordinada i la realització de visites conjuntes, 

arribat el cas. 

El grup motor de l’estudi configurat per 9 persones amb professionals dels dos serveis, s’ha 

reunit mensualment i ha fet acompanyament dels casos, la selecció i recollida d’indicadors, la 

valoració de la prova pilot amb reconducció de possibles disfuncions, ha consensuat les 

preguntes a realitzar durant les entrevistes a usuaris/es, persones cuidadores i professionals i 

ha compartit literatura i experiències existents.  

 

Indicadors 

Per poder avaluar les millores en la intervenció, es van agrupar quatre àrees que es volien 

analitzar; qualitat de vida de les persones ateses, qualitat de vida dels/les cuidadors/es, 

utilització dels recursos del sistema i la valoració dels/les professionals. En cada una 

d’aquestes àrees s’ha aplicat indicadors quantitatius, qualitatius o ambdós.  

Els indicadors quantitatius mesuren l’abans i després de la intervenció en la qualitat de vida de 

les persones ateses (polimedicació, caigudes a la llar, grau de dependència cognitiva -

PFEIFFER-, grau de dependència funcional –BARTHEL-, avaluació de l’experiència personal -

IEXPAC-), com en els resultats en la qualitat de vida dels cuidadors/es (sobrecàrrega del 

cuidador/a –Zarit), els resultats en la utilització dels recursos del sistema sanitaris (nombre de 

visites a urgències d’hospitals d’aguts o CUAP, nombre d’hospitalitzacions evitables i nombre 

d’ingressos al sociosanitari) i socials (ús del servei de teleassistència, sol·licitud Respir, 

sol·licitud Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa) i una classificació de la coordinació social i 

sanitària enregistrada en 4 nivells d’actuació (informació compartida entre serveis socials i 

serveis sanitaris, visita conjunta entre serveis socials i serveis sanitaris, activació de 

tramitacions i activació d’un servei).  

En la vessant qualitativa s’han realitzat 9 entrevistes durant la fase final del projecte per recollir 

la visió de les persones ateses, dels/les cuidadors/es i dels/les professionals sanitaris i socials.  

També s’ha incorporat una selecció de casos clínics que posen de manifest les millores que 

una més gran coordinació entre els serveis socials i serveis sanitaris ha propiciat. 

 

Discussió 

S’observa una millora de la nota mitjana de l’experiència de la prova pilot per part de la persona 

participant. Mesurat mitjançant l’IEXPAC es veu com passa d’una mitjana d’un 6,7 en el 

moment de l’inici de la prova pilot a un 7,2 després d’haver-la fet.  

Sense poder treure conclusions significatives per la baixa mostra final (38 persones van acabar 

la prova pilot), subratllar que s’aprecien una lleugera baixada de visites a urgències (sempre 

tenint en compte que les dades són de la història clínica i que si van per accés privat no 

queden enregistrades), de 2,7 visites de mitjana a l’any abans d’entrar al programa a 2,3 en la 

fase final (2018). Similar passa pel que fa a l’ingrés al sociosanitari (de 0,5 visites any per 

persona a l’inici del programa a 0,4 en acabar). En les hospitalitzacions evitables passa el 
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contrari i es veuria un lleuger augment; de 0,3 ingressos/any de mitjana abans de la prova a 0,4 

en acabar-la.  

El nivell de coordinació registrat al llarg de l’any i mig de durada de la prova pilot mostra com 

totes les persones participants disposaven d’informació compartida per part dels dos serveis 

(socials i sanitaris). En 4 ocasions es va activar la visita conjunta a domicili, en 8 casos es va 

activar tramitacions diverses (revisió llei de la dependència, teleassistència, etc.) i en 9 es va 

activar algun tipus de servei (àpats a domicili, SAD, etc.). Aquestes darreres dades aporten 

poca informació sense poder-ho comparar amb un grup control. 

 

Conclusió 

Amb la població final de la prova de 38 persones (a partir de 95 persones en total, afegint les 

inicials i les noves altes) no podem treure conclusions significatives de les dades quantitaves. 

La majoria de persones que van abandonar el programa va ser per èxitus (43%), seguit per 

persones que no van voler o no podien signar el consentiment (9%) i en darrer lloc degut a 

passar a ser ingrés en residència que feia perdre el contacte amb la persona (7%). 

El més rellevant de la prova pilot s’ha donat en els i les professionals de serveis socials i 

sanitaris. La avaluació qualitativa (entrevistes) mostra la resposta unànime entre els 

professionals valorant molt positivament aquesta prova. Bàsicament ressalten la oportunitat 

que ha estat arribar a conèixer als i les professionals de l’altre servei i les seves funcions. Això 

ha permès millorar la comunicació dels casos subjecte a l’estudi i casos de fora de l’estudi a 

més d’iniciar altres programes conjunts posterior a aquest. 

Amb els casos reals descrits en el document s’aporta una petita mostra de les millores reals 

que s’han pogut plasmar en les persones que han format part del projecte. 
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2. INTRODUCCIÓ 
 

Nou Barris és un dels 10 districtes que conformen Barcelona. Els indicadors de salut1 del 

Districte de Nou Barris presenten uns registres més desafavorits que els de la resta de la 

ciutat de Barcelona. Indicadors que es relacionen, entre d’altres, a uns nivells 

socioeconòmics més baixos2 i a una taxa d’atur més elevada. 

Tenint en compte a més altres dades poblacionals al Districte de Nou Barris com les taxes 

d’envelliment i sobre-envelliment significativament elevades (la gent de 65 anys i més 

respecte al total de la població de Nou Barris ha augmentat 10 punts en més de 20 anys, 

situant-se l’any 2014 a un 23,8% del conjunt de la població del Districte mentre que a 

Barcelona es trobava en un 21,4%) o el percentatge més elevat de gent gran que viu sola 

d’edats compreses entre 85 i 94 anys de tot Barcelona (un 42% a Nou Barris mentre que a 

la mitjana de Barcelona és d’un 39%) o que té una població amb la taxa més elevada de la 

ciutat amb trastorn crònic múltiple (cinc o més patologies)3, pensem que dur a  terme una 

actuació a Nou Barris dirigida al col·lectiu poblacional més envellit pot ser interessant per 

intentar incidir en les desigualtats detectades.  

 

Donat que el Centre Integral de Salut Cotxeres està dins el Districte de Nou Barris al barri 

de Vilapicina i la Torre Llobeta i que aquest disposa d’un Centre d’Atenció Primària 

gestionat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), és una oportunitat per dur a 

terme una prova pilot dirigida a la població amb un perfil més fràgil.  

Figura 1: Ubicació del Centre Integral de Salut Cotxeres al Districte de Nou Barris 

 

L’objectiu és dissenyar i desenvolupar una atenció social i sanitària conjunta a domicili a la 

població més fràgil del sistema: pacient crònic complex, igual o més gran de 75 anys i dins el 

programa d’atenció domiciliària (ATDOM) del CAP Cotxeres. Una intervenció anomenada 

“Atenció integrada a la complexitat a domicili” com a prova pilot posada en funcionament des 

                                                           
1 La Salut a Barcelona 2016 (2017). Agència de Salut Pública de Barcelona. Disponible a: http://www.aspb.cat/wp-

content/uploads/2018/04/Informe-Salut-2016-Web-DEF.pdf 

 
2Distribució Territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona 2016 (2017). Gabinet Tècnic de 

Programació. Ajuntament de Barcelona. Disponible a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/RFD_2016_BCN.pdf 

3 Enquesta de Salut de Barcelona. Agència de Salut Pública (2011) 

http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/04/Informe-Salut-2016-Web-DEF.pdf
http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/04/Informe-Salut-2016-Web-DEF.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/RFD_2016_BCN.pdf
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del CAP Cotxeres juntament amb el Centre de Serveis Socials Porta-Vilapicina i la Torre 

Llobeta de l’Ajuntament de Barcelona, al Districte de Nou Barris.  

Les persones cada vegada viuen més temps. La proporció de la població de més de 80 anys va 

ser del 4% el 2010 a la OCDE4, però augmentarà fins a gairebé un 10% el 2050. Les persones 

grans és probable que necessitin de més atenció a llarg termini. La qualitat de vida de les 

persones amb aquest perfil pot millorar amb bon accés a serveis d'alta qualitat i ajuda per 

accedir als serveis. Sovint aquests usuaris tenen múltiples malalties i requereixen una barreja 

complexa de serveis. Els sistemes de salut i atenció han de proporcionar una atenció 

coordinada, centrada en la comprensió i satisfent les necessitats de cada individu. No és un 

repte senzill tenint present que els costos van en augment i que la pressió dels governs en no 

fer créixer el control pressupostari és una realitat. Per això és necessari uns sistemes ben 

dissenyats per proporcionar una protecció eficaç amb un preu sostenible. 

 

 

3. PERFIL USUARIS/ES 

La població assignada a l’Àrea Bàsica de Salut del Centre d’Atenció Primària (CAP) Cotxeres a 

desembre de 2016 era de 25.517 persones5. D’aquesta població es va focalitzar en aquelles 

persones amb dificultats de desplaçament al CAP, entenent que són les que es troben en una 

situació més fràgil. Són persones que el CAP té detectades i incloses dins el programa 

d’atenció a domicili (ATDOM) del centre. Aquesta població era al 2016 de 222 persones al CAP 

Cotxeres.  

La cobertura de la població més gran de 74 anys era al 2016 de 6,29% a l’EAP Cotxeres (més 

baixa que la cobertura global de Catalunya que era un 9,8%) i de 3,8% a les persones més 

grans de 64 anys (també inferior a la cobertura global de Catalunya que es situava en un 

5,3%). Veure la Taula 1. 

Taula 1: Cobertura global ATDOM Catalunya. Anys 2010-2016

 

                                                           
4 Font: OECD Work on health 2017  
5 Font: Khalix - eCap 
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Sobre el conjunt del col·lectiu d’ATDOM es va buscar l’indicador que respongués al perfil amb 

més fragilitat, on l’atenció sanitària i social fos més difusa. Es va seleccionar a les persones de 

75 anys o més, que pateixen malalties cròniques complexes (al sistema sanitari aquests 

pacients són etiquetats com a PCC o en el cas de la malaltia crònica avançada com a MACA), 

que requereixen d’un seguiment per part del centre. La població a concretar havia d’estar als 

barris de Vilapicina i la Torre Llobeta i Porta per poder coincidir territorialment amb la zona de 

referència del Centre de Serveis Socials de Porta-Vilapicina i la Torre Llobeta. D’aquest perfil 

d’usuaris només 79 complien aquests requisits. Aquesta ha estat doncs la població diana a 

l’inici de l’estudi. Posteriorment es va acordar al grup motor afegir als sis mesos de la prova 16 

noves altes per compensar les baixes que hi havien hagut (majoritàriament per èxitus donat 

l’alta fragilitat d’aquesta població seleccionada). 

Figura 2: Zona delimitada de la prova pilot al Districte de Nou Barris 

 

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

 

 

 

4. AGENTS PARTICIPANTS 
 

En l’estudi han participat professionals del Centre de Serveis Socials (CSS) de Porta-Vilapicina 

i la Torre Llobeta de l’Ajuntament de Barcelona i del Centre d’Atenció Primària Cotxeres del 

Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).  

L’equip motor ha estat format per 9 persones: 3 treballadores socials del CSS, la directora del 

CSS, 2 infermeres del CAP, 1 Treballador Social del CAP, la directora adjunta del CAP i 1 

economista del CAP-CSC (coordinadora del projecte). 
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Des de Serveis Socials:  

La visita a domicili per part de serveis socials s’activa o per la pròpia persona a atendre, 

per un familiar, un conegut, pel CAP o per qualsevol altre professional de la xarxa 

assistencial (Centre de Salut Mental d’Adults, entre d’altres). L’objectiu de serveis socials 

és aconseguir que la persona pugui estar el màxim temps possible al seu domicili sense 

haver d’anar a una residència o un servei terciari. Dins dels serveis d’atenció a domicili 

(SAD) es troba l’atenció pròpia a les persones, l’atenció a la llar, la teleassistència, el 

transport i els àpats, entre els més destacats. Una vegada s’activa el Servei d’Atenció a 

Domicili (SAD) els responsables fan també el seu manteniment. La participació del centre 

de serveis socials es torna a activar amb possibles incidències (quan es detecta absència 

de familiars, quan no s’atén a la porta o telèfon, etc). 

Els serveis socials estan gestionats directament per l’Ajuntament de Barcelona i el servei 

de SAD està gestionat per una empresa externa (en l’actualitat per la Cooperativa 

SUARA). 

 

Des del CAP:  

Des del CAP es realitzen visites a domicili per part dels professionals sanitaris (medicina i 

infermeria) i treball social a pacients que per raons diverses no poden desplaçar-se al 

centre sanitari. El programa d’atenció a domicili es denomina ATDOM. Es realitza com a 

mínim un control al trimestre que pot ser mitjançant una visita al domicili (el més habitual), 

per via telefònica (en funció de la càrrega de treball del/la professional) o al propi CAP (si 

el/la pacient ha d’anar al centre a fer-se una prova, s’aprofita per fer el control). Són 

pacients molt fràgils que necessiten una comunicació directe entre pacient-infermeria, per 

això hi ha una comunicació mitjançant telèfons mòbils.  

Les visites per part del/la metge/ssa de pacients del programa ATDOM es realitza com a 

mínim un cop a l’any i amb més freqüència en funció de la gravetat de la malaltia. Una de 

les vies principals per activar la visita del/la metge/ssa és la infermeria. 

El CAP Cotxeres està gestionat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). 

 

 

5. METODOLOGIA  
 

La metodologia utilitzada ha estat una combinació entre indicadors quantitatius i qualitatius 

(apartat 6). Els quantitatius mesuren la situació d’abans i de després de la intervenció i valoren 

la qualitat de vida de les persones ateses, les persones cuidadores i els recursos utilitzats del 

sistema. En la vessant qualitativa s’han realitzat entrevistes durant la fase final del projecte per 

recollir la visió de les persones ateses, dels/les cuidadors/es i dels/les professionals sanitaris i 

socials. 

La dinàmica del projecte ha consistit en fer un seguiment a la població diana al llarg d’un any i 

mig (inicialment es va plantejar en fer-ho durant un any, però finalment es va decidir ampliar-ho 
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a 6 mesos més per poder incorporar noves altes donat l’alt volum de baixes enregistrades). La 

prova va iniciar el gener de 2017 i finalitzar el juny de 2018. La població diana es van anar 

incorporant al projecte a mesura que les infermeres passaven els test i recollien el 

consentiment per escrit dels i les participants (procés lent donat l’avançada edat de les 

persones i el delicat estat de salut). La població ha estat en entre 6 mesos i poc més d’un any 

en el programa. Variable en funció de l’entrada i sortida de les persones. 

Per fer-ho possible s’ha compartit la informació social i sanitària de la persona (amb la seva 

prèvia autorització per escrit), preseleccionant amb anteriroritat aquella que els/les 

professionals/es dels dos serveis han considerat més rellevant i ha estat compartida mitjançant 

un programa d’Access (veure Annex 4).  

S’han definit i incorporat en el circuit d’atenció una selecció de signes i símptomes socials i 

sanitaris definits pels professionals dels dos serveis (veure Annex 6) per facilitar la detecció de 

possible deteriorament per part de les persones (cuidador/a, treballador/a familiar, família, etc.) 

que tracten amb les persones a domicili.  

La intervenció ha comportat l’activació de tramitacions i serveis de forma coordinada i la 

realització de visites conjuntes, arribat el cas.  

Els casos inicials partien d’una població de 79 usuaris/es però degut a l’elevada mortalitat 

d’aquest fràgil col·lectiu, la no autorització a formar part del programa o l’ingrés en residències 

que va fer reduir de tal forma la mostra que es va optar per incorporar 16 noves altes (veure 

Figura 3). 

Figura 3: Població participant a la prova pilot  

 

 

Finalment, un grup de seguiment de l’estudi s’ha reunit mensualment amb professionals dels 

dos serveis i ha acompanyat els casos, la selecció i recollida d’indicadors, la valoració de la 

prova pilot amb reconducció de possibles disfuncions, consens de les preguntes a realitzar 

durant les entrevistes a usuaris/es, persones cuidadores i professionals i a compartir literatura i 

experiències existents.  
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En definitiva, la intervenció entre els dos equips ha consistit en: 

1. Identificar la població objectiu a atendre conjuntament 

2. Seleccionar els indicadors a seguir al llarg de la prova pilot per la seva avaluació 

3. Escollir la informació rellevant a compartir entre serveis socials i serveis sanitaris 

4. Dissenyar un programa on poder compartir la informació dels dos àmbits  

5. Garantir l’accés i la cobertura de la informació tractada per la llei de protecció de dades 

(visita a l’Agència de Protecció de Dades de Catalunya) 

6. Definir un llistat de signes i símptomes (factors de risc sanitari) per part dels/les 

professionals sanitaris/es de cara a major alerta per part de serveis socials 

7. Definir els signes i símptomes de deteriorament social (factors de risc social) per part de 

serveis socials de cara a facilitar l’alerta dels/les professionals sanitaris/es 

8. Passar a totes les persones participants en el programa un escrit d’autorització de la cessió 

de les seves dades personals, socials i sanitàries pel corresponent estudi 

9. Recollir i els indicadors quantitatius de la població diana a l’inici i al final de la intervenció 

10. Realitzar les entrevistes qualitatives al final de la prova pilot 

11. Mantenir la informació compartida actualitzada 

12. Realitzar reunions mensuals de coordinació entre els i les professionals del CSS i del CAP 

13. Elaborar l’avaluació i les conclusions de la prova pilot al finalitzar el projecte 

 

 
 

 

6. INDICADORS  
 

Per poder avaluar les millores en la intervenció, es van agrupar quatre àrees que es volien 

analitzar; qualitat de vida de les persones ateses, qualitat de vida dels/les cuidadors/es, 

utilització dels recursos del sistema i la valoració dels/les professionals. En cada una 

d’aquestes àrees s’ha aplicat indicadors quantitatius, qualitatius o ambdós (veure Annex 1).  

En aquesta secció es detallen  els indicadors quantitatius, mesurats abans de començar la 

prova pilot i posteriorment, els qualitatius, basats en entrevistes a professionals, persones 

usuàries i cuidadors/es i en darrer lloc també s’incorpora una selecció de casos clínics que 

posen de manifest les millores que una més gran coordinació entre els serveis socials i serveis 

sanitaris ha propiciat. 

 

 

6.1. Indicadors quantitatius 

 
En aquest apartat es detallen els indicadors quantitatius utilitzats per mesurar la qualitat de vida 

de les persones ateses, dels/les cuidadors/es i la utilització dels recursos del sistema. 



                         

 

 

 

12 
 

a. Resultats en la qualitat de vida de les persones ateses 

 

Per mesurar la qualitat de vida de les persones que són ateses al seu domicili, s’han 

seleccionat 5 indicadors per analitzar si hi ha hagut alguna variació entre la fase inicial i final del 

projecte. Els indicadors van des del nombre de medicaments que es prenen les persones a 

casa i les caigudes a la llar, fins l’avaluació de l’estat cognitiu, funcional i de la pròpia 

experiència de la persona a partir d’uns determinats test. 

a.1. Polimedicació 
 
a.2. Caigudes a la llar: aquest és un indicador de fragilitat que mesura les caigudes 
que han tingut lloc a la llar o fora d’ella. 
 
a.3. Grau de dependència cognitiva: mesurat pel test PFEIFFER, va d’una escala 
de 0 a 10, de menys a més dificultat cognitiva. 
 
a.4. Grau de dependència funcional: mesurat pel test BARTHEL, va d’una escala 
de 0 a 100, on 100 és la màxima capacitat individual de realitzar les activitats 
bàsiques de la vida diària de forma autònoma i a mesura que va apropant-se a 0 
va incrementant la dependència. 
 
a.5. Avaluació de l’experiència personal: mesurat pel test IEXPAC6 (un equip de 
professionals de diverses institucions han desenvolupat i validat una escala per 
mesurar l'experiència de les persones amb malalties cròniques sobre la seva 
relació amb els professionals i els serveis sanitaris i socials). 

 

 

b. Resultats en la qualitat de vida dels cuidadors/es 

 

b.1. Sobrecàrrega del cuidador/a: mesurat pel qüestionari Zarit: aquest indicador 

només es passa a aquells usuaris que tinguin cuidador/a familiar o no professional. 

L’escala és de 0 a 88 punts. Sol considerar indicativa de «no sobrecàrrega» una 

puntuació inferior a 46, i de «sobrecàrrega intensa» una puntuació superior a 56. 

 

 

c. Resultats en la utilització dels recursos del sistema 

 

En aquest apartat s’han mesurat els indicadors de la persona participant de l’estudi un any 

abans d’entrar al projecte (fase inicial) i durant l’estada del projecte (fase final). S’han 

distingit tres tipus d’indicadors; aquells que formen part de la utilització dels recursos 

sanitaris, aquells que ho són de la xarxa de serveis socials i, en darrer lloc, una 

classificació per mesurar la coordinació social i sanitària efectuada (aquest darrer proposat 

i acordat en el grup motor). 

 

* Indicadors sanitaris: 

c.1. Nombre de visites a urgències d’hospitals d’aguts o CUAP 

 

                                                           
6 Per a més informació consultar: http://www.iemac.es/iexpac/ 
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c.2. Nombre d’hospitalitzacions evitables: s’han recollit aquelles malalties previstes 

en l’índex ajustat de la taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables 7 : 

complicacions de la diabetis mellitus, insuficiència cardíaca congestiva, malaltia 

pulmonar obstructiva crònica, asma, angina de pit, infeccions del tracte urinari, 

pneumònia bacteriana, deshidratació i hipertensió. 

 

c.3. Nombre d’ingressos al sociosanitari 

 

 

* Indicadors socials: 

c.4. Ús del servei de teleassistència (SAT): aquest servei consisteix en facilitar un 

contacte telefònic 24h al dia i 365 dies a l’any a l’usuari/a per qualsevol incidència 

que pugui haver. Permet tenir localitzada a la persona. Conegut col·loquialment 

per “la medalla” perquè les persones la porten penjada. Ho gestiona una empresa 

externa. 

 

c.5. Sol·licitud Respir: Respir és un programa d'atenció residencial temporal per a 

persones amb un determinat grau de dependència per raons d'edat i/o 

discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors, 

proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades 

situacions familiars imprevistes. És un programa gestionat per la Diputació de 

Barcelona.  

 

c.6. Sol·licitud Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa (SAUV): és un servei per 

casos excepcionals especialitzat en la vellesa que compleixin uns requisits 

determinats (com pèrdua sobtada d’habitatge o de cuidador/a, etc)  

 

 

 

* Indicadors sociosanitaris: 

c.7. Classificació de la coordinació social i sanitària: s’ha enregistrat 4 nivells 

d’actuació, acordada la classificació dins el grup motor, que ha tingut lloc al llarg 

del període d’estudi. La classificació ha estat la següent:  

 

1: Informació compartida entre serveis socials i serveis sanitaris 

(mitjançant la base de dades d’Access)  

2: Visita conjunta entre serveis socials i serveis sanitaris  

3: Activació de tramitacions (revisió de la llei de dependència, 

teleassistència, etc)  

4: Activació d’un servei (àpats a domicili, SAD, etc) 

 

                                                           
7 Central de Resultats. Informe territorial. Dades 2016. Departament de Salut. Agència de Qualitat i Avaluació 

Sanitàries de Catalunya. 
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Tots els/les usuaris/es han tingut el nivell 1 com a mínim i s’ha afegit l’actuació 

complementària, segons el cas. 

 

 

6.2. Indicadors qualitatius 

 

En aquest apartat es recull la percepció sobre la coordinació durant el temps de la prova pilot 

de les persones que han estat ateses i de les persones cuidadores. També es demanava 

conèixer la seva opinió i idees per millorar la coordinació entre serveis. Finalment s’ha demanat 

també la opinió a les persones professionals participants en el projecte. 

La informació a les persones usuàries i cuidadores ha estat recollida mitjançant una entrevista 

personalitzada i presencial amb dos professionals. Les persones han respost a les preguntes 

consensuades prèviament pel grup de coordinació (veure detall de les preguntes a l’annex 2) i 

amb la signatura de confidencialitat de les dades. Les entrevistes han tingut lloc durant els 

mesos d’abril, maig i juny de 2018, a l’etapa de tancament del projecte. 

 

6.2.1. Entrevista a persones ateses 

 

S’han efectuat entrevistes a dues persones ateses per la prova pilot. Les entrevistes han tingut 

lloc en el seu domicili amb dues professionals presents (una de serveis socials i altre de serveis 

sanitaris) a l’any d’haver estat incloses en la prova pilot. Les persones han estat seleccionades 

per les infermeres sota criteri d’estat cognitiu i de salut apropiat per respondre l’entrevista.  

 J.A.L. és una persona que viu sola amb 91 anys i és usuària d’ATDOM perquè té un 

83% de discapacitat. No té persona cuidadora però disposa de SAD (via SADEP) i ve 

un treballador familiar de dilluns a divendres a dutxar-lo cada matí. Els caps de 

setmana ho cobreix amb la filla de 63 anys que acostuma a anar quan pot (sobre les 

11h). Ha contractat privadament una persona que li fa tres dies a la setmana el menjar. 

Una persona li neteja el pis cada 15 dies. 

Està molt content amb l’atenció sanitària d’ATDOM que rep i opina que accedeix amb 

molta facilitat als/les professionals sanitaris/es. 

Creu que “los servicios sociales y los servicios sanitarios van cada uno por su lado y 

que una coordinación mayor iría muy bien” 

Diu que les seves necessitats no li queden cobertes perquè (tot i tenir família) voldria 

alguna persona que li fes companyia per xerrar, llegir, sopar o sortir a passejar (diu que 

fa un any que no surt al carrer perquè té por de caure amb la cadira elèctrica). 

 

 J.R. és un persona diabètica que té un 87% de discapacitat reconegut. Té amputacions 

a les cames i dits i necessita d’ajuda per realitzar les tasques d’higiene, neteja de la llar 

i cuina. Té 74 anys i té una persona que va cada matí de 8’30h a 14’30h per dutxar-lo, 

cuinar-li i netejar-li la casa. Li paga la meitat del que cobra de pensió (contracte verbal 

d’amistat). A les nits com que no pot escalfar-se el menjar, sopar un entrepà. Va 

declinar el servei de SAD perquè fa diàlisi els dilluns, dimecres i divendres a les 5’45h 

del matí i necessitaria algú a les 5h i això el servei de SAD no li cobreix. 

Creu que les seves necessitats no li queden cobertes per la cobertura de la tarda-nit 

(necessitaria algú que estigués 1h per fer el sopar i recollir-ho donada la seva 
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discapacitat). Opina que té facilitat per accedir als professionals sanitaris i de treball 

social. Vivia amb la seva mare fins l’any passat que ella va morir i ara viu sol. La resta 

de la família (germana i nebots) viuen a Bilbao tot i que no té problemes de relació 

donat que surt sol al carrer amb la cadira elèctrica i manté relació amb els amics que es 

veuen de tant en tant. 

 

 

6.2.2. Entrevista a persones cuidadores 

 

Les entrevistes a persones cuidadores anaven dirigides a les persones que per proximitat 

familiar o d’amistat s’encarreguen de donar suport a les persones de la prova pilot. Les 

persones entrevistades han estat triades per les infermeres del CAP participants en el projecte, 

tenint en compte aquest requisit.   

 Elisabeth és filla de la persona a la que cuida. Ara té 65 anys i està jubilada, però fins 

fa poc havia de fer molts equilibris per poder cuidar a la seva mare que té 89 anys en 

l’actualitat. La seva mare té reconegut el grau II de dependència. Fa uns cinc anys que 

viu amb ella, abans la seva mare vivia sola al barri de Gràcia. La filla calcula que la 

seva mare es cau uns tres cops l’any i que sovint amb trencament de fèmur o clavícula 

o omòplat. Opina que té facilitat per contactar amb els/les professionals sanitaris/es i de 

treball social. Creu que des de que la seva mare té reconegut el grau II té cobertes les 

seves necessitats perquè li ve a dutxar una persona a la seva mare dos cops a la 

setmana (tot i que preferiria més dies perquè a ella li fa por que li pugui relliscar quan la 

dutxa sola). A més a més en l’actualitat porta a la seva mare a un centre de dia que li 

han donat una plaça durant 3h a la tarda (de 15’30h a 18’30h), cosa que li permet a ella 

poder fer encàrrecs i les compres domèstiques (no pot deixar sola a la seva mare per 

por que caigui). 

Comenta que creu que els ingressos als sociosanitaris haurien de ser més àgils. La 

seva experiència quan la seva mare s’ha trencat alguna cosa ha estat que ha trigat 

molt en accedir a l’ingrés a un sociosanitari (un mes en alguna ocasió) i després costa 

tornar a casa. Ella opina que li seria més útil poder ingressar d’urgència davant algun 

trencament al sortir de l’hospital en comptes de passar per l’ingrés domiciliari. Creu que 

falta agilitat tant en l’ingrés com en la sortida. 

Veu molt bé i necessari que serveis socials es coordinin amb els serveis sanitaris i creu 

que si anessin més units els temes burocràtics s’alleugeriria molt.  

 

 Rodrigo: cuidador de 74 anys que fa uns 3 anys que cuida de la seva parella (no són 

matrimoni tot i que fa anys que viuen junts). La seva parella fa uns dos anys que no 

surt al carrer per 9 esglaons que fan que no sigui accessible la sortida de l’edifici al 

carrer. Té una persona contractada a nivell privat que ajuda a dutxar i a vestir a la seva 

companya. Té també un fisioterapeuta privat. L’únic que té públic és la teleassistència. 

No sap de moltes coses que li pot oferir l’Ajuntament i anirà a Serveis Socials a 

demanar cita.  

 

6.2.3. Entrevista a professionals 

 

 Ana és treballadora social del Centre de Serveis Socials de Porta-Vilapicina 



                         

 

 

 

16 
 

Treballa en aquest centre des de 2008. Va iniciar fent atenció a la dependència i en l’actualitat 

està a la unitat de tractament i seguiment (USTAC). Necessita coordinar-se amb molts centres i 

recursos del territori per atendre a la població que té assignada (CAP, escoles, instituts, CSMA, 

CSMIJ, oficina d’habitatge, Càritas, Banc dels aliments,...). Creu que la coordinació podria ser 

millor. A millor coordinació abans es podrien activar els recursos. Tot i que no tot és coordinació 

perquè per qüestions de competències no sempre la resposta depèn de l’altre. 

Creu que el projecte pilot ha servit i molt per moltes coses. Una d’elles per guanyar en 

coordinació i millorar l’atenció a la persona atesa “les visites a domicili en conjunt han servit 

perquè l’usuari hagi pensat que ens preocupem per ell diferents professionals alhora” “per altra 

banda, la coordinació ha permès que ens obrin millor la porta perquè sovint el paper de la 

treballadora social el veuen amb certa reticència, i en canvi, anar amb la infermera ha facilitat 

l’entrada al domicili”. 

També veu molt bé el fet d’haver pogut incloure amb la prova pilot factors de risc social en la 

visita de infermeria al domicili. 

Creu que existeix un abans i un després en la coordinació entre CSS amb el CAP Cotxeres 

amb aquesta prova pilot que ha coincidit amb l’entrada del nou treballador social “conèixer les 

cares dels professionals que treballen a l’altre institució facilita i agilitza la feina moltíssim”. 

“Com a millora en el projecte potser es podria fer una mostra més gran per treure resultats més 

fiables i es podria incloure en un futur al SADEP per tenir millor coordinació amb ells”. 

Reconeix una reticència inicial amb la prova pilot perquè no entenien el paper de la TS de 

l’Ajuntament per l’estudi, pensaven que l’objectiu final era demanar més hores de SAD per part 

del CAP pels usuaris, però passat el temps aquests dubtes es van esvair. 

 

 

 Carme és directora del Centre de Serveis Socials de Porta-Vilapicina 

La Carme treballa de Directora del Centre de Serveis Socials de Porta-Vilapicina des de fa més 

un any (abril de 2017). Les seves funcions son diverses, passen per gestionar el centre, a 

portar la gestió dels recursos humans, la gestió comunitària a la promoció dels serveis socials. 

Per atendre la població que té assignada necessita de la coordinació amb el conjunt d’agents 

del barri i la ciutat; agents socials, entitats, serveis sanitaris com hospitals, CAPs, policia, etc. 

tot allò en lo referent a l’entorn comunitari. Creu que podria haver-hi millor coordinació, tot i que 

la coordinació que es fa és bona “la coordinació que es fa està ben feta perquè hi ha bona 

voluntat i professionalitat, tot i que caldria fer més experiències  com aquesta prova pilot perquè 

ens permet conèixer més a fons els serveis existents al nostre entorn”. 

Creu que aquesta prova pilot ha servit per millorar l’enquadra en acció comunitària tenint més 

present a la zona de Vilapicina i conèixer més el CIS Cotxeres i motivar fer altres coses com és 

el grup de cuidadors que volen fer des a SS i l’atenció a les persones ateses. A més opina que 

“crec que la prova permet utilitzar millor els recursos perquè evita fer algunes coses doblement, 

és més ecològic i sostenible i permet millorar la qualitat de l’atenció a la persona atesa perquè 

no li preguntem dues vegades el que ja ens ha dit”. 

Creu que abans de la prova pilot (ella va entrar quan ja estava en marxa) no es feia tanta 

coordinació, es feia sobre la marxa i quan existien urgències. 
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No va participar en el disseny del projecte perquè va arribar després. Creu que està ben 

plantejat, tot i que com a millores a fer proposaria ampliar la població i no agafar només gent 

tan fràgil perquè el nivell d’èxitus és molt elevat. 

Creu que arrel d’aquesta experiència s’han desenvolupat altres accions en salut comunitària on 

es treballa conjuntament com la constitució de les Taules de Salut Mental de Cotxeres i la 

d’Aïllament Social i el grup de cuidadors/es. Encara que els resultats no es podran veure a llarg 

termini, és molt positiu. Segurament caldria millorar les hores de treballador social del CAP per 

tal que es pogués dedicar més a l’acció comunitària. 

 

 Lourdes és infermera del servei d’ATDOM del CAP Cotxeres 

Lourdes (39a) és infermera del servei d’ATDOM que treball en el CAP Cotxeres des de 2010 (al 

servei ATDOM des d’octubre de 2013). La seva tasca és de infermeria i atenció domiciliària. 

Per la seva feina necessita coordinar-se amb altres serveis i també amb recursos de la 

comunitat (no només tècnics). Creu que aquesta coordinació no és suficient i que les persones 

ateses podrien millorar si hi hagués una millor coordinació entre serveis. “hem de poder donar 

una resposta biopsicosocial, bio des de la salut, psico des de la salut mental juntament amb la 

vessant social milloraria la resposta en l’atenció (al marge que seria una manera d’estalviar 

recursos econòmics del sistema)”. 

Creu que amb la prova pilot ha millorat l’atenció a la persona en tots els aspectes, sobretot es 

podria veure a llarg termini. Només ni que sigui per la millorar en la coordinació dels serveis. 

“Amb la prova pilot hi ha hagut la oportunitat de conèixer-nos entre els professionals sanitaris i 

de serveis socials perquè abans no ens posàvem cares”.  

Ha participat en el disseny inicial del projecte i valora en positiu que a mesura que avançava 

s’ha sabut adaptar a necessitats detectades. Creu que el projecte podria millorar afegint la part 

de salut mental, perquè hagués donat una resposta complementària. La coordinació podria 

millorar encara més els sistemes d’informació perquè és habitual no saber quins serveis tenen 

tramitats els/les usuaris/es. 

 

 Visi és infermera del servei d’ATDOM del CAP Cotxeres 

La Visi (35a) és infermera d’ATDOM des de fa dos anys i mig i treballa al CIS Cotxeres des de 

la seva obertura al 2010. “L’atenció sanitària necessita de la coordinació d’altres serveis perquè 

és només una part que envolta a la persona, però existeixen més”. Creu que existeix 

coordinació tot i que és escassa; “l’abordatge al pacient s’ha de centrar també en la família i 

optimitzant tots els recursos, com a col·lectiu més ampli per tenir present tot el seu entorn”. 

“La prova pilot ha permès posar cara a les treballadores socials i això agilitza a l’hora de 

programar visites conjuntes a domicili o a l’hora de tramitar proves”, “abans de la prova no 

coneixia a les persones de serveis social i no era habitual la coordinació, la comunicació era 

més administrativa”. 

Ha participat en el disseny del projecte i creu que està ben planteja tot i que creu que es podria 

millorar incloent altres serveis com el PADES o la Rehabilitació perquè fan serveis també en el 

domicili de les persones; “tenir millor coordinació de serveis fa que no maregem tant al pacient” 

“Ens hem de coordinar més amb el SAD, hem de tenir present que el treballador/a familiar veu 
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cada dia al pacient i poden informar millor (és com si fos el familiar)”. “Això és com quan vas al 

metge que et veuen diferents persones, no tota la teva visió la té un únic especialista”. 

“Un tema que cal parar és amb els pacients pal·liatius evitar les derivacions a l’hospital quan 

aquesta persona està en final de vida i li evites patiment a la persona, per una banda, i per altra 

banda, uns recursos sanitaris d’ambulància, d’especialistes, analítiques, tractament, medicació, 

etc.”  

“Veus que la coordinació ha valgut la pena quan veus casos pràctics com a pacients que 

arriben després d’un alta hospitalària al domicili i té de nou tots els serveis que tenia abans 

d’ingressar restablerts com el SAD, els àpats activats, el pis en condicions, etc” 

 

 Domingo és treballador social del servei d’ATDOM del CAP Cotxeres 

Domingo (48a) és treballador social al CIS Cotxeres des d’octubre de 2016. La seva feina és 

tramitar documents i posar en coneixement els serveis i coordinar-se i comunicar-se amb altres 

serveis. 

Per la seva feina necessita de la coordinació amb altres serveis “nomenem pacient i usuari 

quan en veritat és sempre una persona”. “Creo que la coordinación no es suficiente pero 

cuando lo hacemos (como en la prueba piloto) se nota que va mejor porque la persona pasa a 

ser el centro”, “acceder a los recursoso con más rapidez es una maravilla y dónde podemos 

mejor la atención al coordinarnos y ésto en la prueba se ha dado”, continua “la coordinación 

también sirve para concocer a fondo los recursoso que tiene los servicios de enfrente”.  

Ell just va entrar quan es començava el projecte i millorava la coordinació. No va participar del 

disseny del projecte, però creu que està ben plantejat. Davant de la pregunta si creu que es 

podria millorar opina que es podria afegir a la visió de salut mental i fer formació sobre el que 

fan els altres serveis. 

Creu que l’experiència ha estat molt interessant “es difícil a veces ver la meta, lo que sí está 

claro es el camino a hacer y éste se hace coordinanándonos y avanzar así abre el horizonte, 

porque lo que está claro es que la buena interrelación te va a llevar a una buena asistencia”. 

“El proyecto nos ha hecho levantarnos de la silla y ver el entorno que la persona tiene, que 

desde la mesa no se ve tan bien, no sabes la dimensión del problema con una llamada”. 

 

 

6.3. Casos reals 
 

Les infermeres participants en el projecte han seleccionat casos clínics de tres persones que 

han atès per mostrar canvis significatius com a resultat de la millora en la coordinació dels 

serveis fruit de la prova pilot.      

Manuel és una persona sense família ni entorn que es va quedar vidu fa més de 20 anys amb 

una pensió de 400 euros i paga un lloguer d’uns 250 euros. Disposa de molt pocs recursos per 

arribar a final de mes. Des de Serveis Socials s’han activat tots els serveis: SAD amb 

treballador/a familiar i tasques domèstiques. El problema que té és que té una malaltia 
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pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i fa moltes aguditzacions i ingressos hospitalaris i cada 

vegada que se li donava d’alta de l’hospital i tornava al seu domicili no s’avisava a serveis 

socials perquè només el CAP rebia la notificació via el PREALT8. Això provocava que serveis 

socials en no conèixer el seu retorn al seu domicili no podia activar els serveis que necessitava 

i quan ell tornava a casa, la llar estava bruta, cosa que no li anava gens bé per la seva malaltia.  

Tampoc disposava dels serveis a domicili com podien ser els serveis d’àpats de companyia, i 

es podia quedar sense ingerir menjar durant alguns dies. Arrel d’aquesta prova pilot, s’ha 

activat un avís per part dels professionals sanitaris del CAP a serveis socials de Porta-

Vilapicina de l’Ajuntament de Barcelona quan a l’usuari se li dona l’alta hospitalària; quan reben 

el PREALT d’aquesta persona, avisen de seguida a serveis socials per tal que activin els 

serveis domiciliaris que aquesta persona té assignats i necessita.  

La millora del circuit i la comunicació entre serveis socials i el CAP es veu reflectit en la millora 

de la qualitat de vida de l’usuari quan torna a casa estalviant-se haver de passar dies sense els 

àpats a domicili o sense disposar d’una casa neta, agreujat en el seu cas per la seva malaltia.  

 

Purificación era una persona molt depenent que vivia amb el seu fill que té una deficiència 

mental i era el principal cuidador. Ella va morir a final de l’any 2017 a l’edat de 89 anys. Era una 

persona que feia molts ingressos hospitalaris i al sociosanitari i freqüentava molt urgències. 

Tenia la llei de la dependència aprovada però no volia ajuda a domicili i amb els diners que 

rebia contractava a una persona que anava alguns dies al domicili a ajudar. Arrel d’entrar al 

programa de la prova pilot es va fer una visita conjunta amb els professionals sanitaris i serveis 

socials de l’Ajuntament de Barcelona i parlant amb la senyora se’ls va convèncer per acceptar 

el servei de SAD. Justament en la seva tramitació, va morir. Ha estat un cas complex però que 

la coordinació entre els diferents serveis va permetre donar un pas que hagués ajudat a la 

persona depenent en el seu domicili.  

 

Camilo pacient de 92 anys d’edat que té una anèmia ferropènica de base i 2 ó 3 cops any va 

l’hospital a fer transfusió de sang perquè està baix d’hematòcrits. Té una treballadora familiar 

de l’Ajuntament que va tots els dies i la seva dona que és cuidadora principal té teleassistència. 

Aquesta treballadora familiar té el contacte de la infermera d’ATDOM. Quan aquesta TF veu 

que el Camilo fa una davallada o té uns determinats símptomes que ja sap quins són (marejos, 

etc.) avisa a la infermera i aquesta sol·licita una analítica i depenent dels resultats l’adreça a 

l’hospital per realitzar la transfusió de sang.   

 

7. DISCUSSIÓ  
 

Amb la població final de la prova de 38 persones (a partir de 95 persones en total, afegint les 

inicials i les noves altes) no podem treure conclusions significatives de les dades quantitaves. 

La majoria de persones que van abandonar el programa va ser per èxitus (43%), seguit per 

persones que no van voler o no podien signar el consentiment (9%) i en darrer lloc per ser 

ingrés en residència que feia perdre el contacte amb la persona (7%). 

                                                           
8 Avís que emet el centre hospitalari al centre d’atenció primària en el moment de l’alta hospitalària del 
pacient que havia estat ingressat 
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La principal causa d’èxitus de les persones participants ha estat per càncer, pneumònia, o 

insuficiència cardíaca i ho van fer majoritàriament a l’hospital i sociosanitari. Els que van poder 

morir a domicili per desig propi va ser possible per disposar de família que ho facilités.   

Sí que s’observa una millora de la nota mitjana per part de la persona atesa. Mesurat 

mitjançant l’IEXPAC en el test d’experiència personal de la persona es veu com passa d’una 

mitjana d’un 6,7 en el moment de l’inici de la prova pilot a un 7,2 després d’haver-la fet.  

Sense treure conclusions per la baixa mostra, anotar que s’aprecien una lleugera baixada de 

visites a urgències (sempre tenint en compte que les dades són de la història clínica i que si 

van per accés privat no queden enregistrades), de 2,7 visites de mitjana a l’any abans d’entrar 

al programa a 2,3 en la fase final. Similar passa en pel que fa a l’ingrés al sociosanitari (de 0,5 

visites any per persona a l’inici del programa a 0,4 en acabar). En les hospitalitzacions evitables 

passa el contrari i es veuria un lleuger augment; de 0,3 ingressos/any de mitjana abans de la 

prova a 0,4 en acabar-la.  

En l’indicador del Zarit que mesura la sobrecàrrega del cuiadador/a, s’observa un lleuger 

augment entre abans i després de la prova pilot (de 35,7 a 39,3). 

L’augment del deteriorament cognitiu mesurat pel tst de Pefiifer de 2,4 a 3,1 entre abans i final 

es pot considerar dins la normalitat tenint en compte que aquest perfil d’usuaris està en un 

moment delicat a mesura que passa un any més. 

El nivell de coordinació registrat al llarg de l’any i mig de durada de la prova pilot mostra com 

totes les persones participants disposaven d’informació compartida per part dels dos serveis 

(socials i sanitaris). En 4 ocasions es va activar la visita conjunta a domicili, en 8 casos es va 

activar tramitacions (revisió llei de la dependència, teleassistència, etc.) i en 9 es va activar 

algun tipus de servei (àpats a domicili, SAD, etc.).  

El fet de passar l’IEXPAC on hi ha preguntes referent a l’ús d’internet i al mòbil per consultar la 

història clínica ha fet que les professionals hagin recordat més sovint als usuaris el fet de 

donar-se d’alta al portal la meva salut (d’aquí un possible increment en l’ús d’aquests 

indicadors entre la fase inicial i final). 

 

Limitacions: 

La població massa petita de la prova pilot (38 persones al final del projecte) fa que no es 

puguin treure conclusions significatives de les dades quantitatives. 

En no disposar d’un grup control durant la prova pilot fa que no podem comparar ni concloure si 

el fet de la millor coordinació va tenir o no alguna incidència tant en els indicadors que avaluen 

la utilització dels recursos del sistema (social i sanitari) com en el nivell de coordinació 

mesurant l’activació de serveis i tramitacions. 

El fet de disposar alguns usuaris de mútues privades ha fet que es pogués perdre informació 

assistencial no recollida a la historia clínica (per exemple algun ingrés en alguna clínica o visita 

a urgències).  

No es disposen de les dades d’activació del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) amb 

aquestes persones i hagués estat interessant donat el perfil de la població. 
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No han participat en el projecte el servei de PADES, de rehabilitació ni els serveis de salut 

mental per part de serveis sanitaris i, de la banda de serveis socials, no ha participat el SADEP 

(és qui porta el SAD de la dependència de forma centralitzada a nivell del Districte de Nou 

Barris). Donat el perfil dels usuaris hagués enriquit la visió i dades a recollir. Aquestes idees 

surten exposades en les entrevistes sobretot en la dels i les professionals (sanitaris i socials). 

 

8. CONCLUSIÓ 
 

El més rellevant de la prova pilot s’ha donat en els i les professionals socials i sanitaris. La 

avaluació qualitativa (entrevistes) mostra la resposta unànime entre els professionals valorant 

molt positivament aquesta prova. Bàsicament ressalten la oportunitat que ha sigut arribar a 

conèixer als i les professionals de l’altre servei i les seves funcions. Això ha permés millorar la 

comunicació dels casos subjecte a l’estudi i casos de fora de l’estudi. Fruit d’això han sortit 

altres projectes a fer conjuntament (com el de grup de cuidadors).  

Cal destacar una resistència inicial al projecte donada la novetat de compartir informació entre 

serveis d’Administracions diferents. També la càrrega de feina que implica nous projectes amb 

serveis molt demandats per la població de Nou Barris era un tema a tenir present per no 

sobrecarregar en excés a les persones assistencials. En qualsevol cas, unes reticències tant en 

la banda social com en la sanitària que amb el pas del temps es van anar esvaint. 

La població seleccionada ha estat segurament una població massa fràgil; població més gran de 

75 anys, amb malaltia crònica complexe (PCC o MACA), dins el programa ATDOM (per tant 

amb poca capacitat de mobilitat) ha fet que tingués una elevada taxa de baixa per èxitus (43% 

del total de participants en el programa) i que per tant moltes de les persones que es van poder 

avaluar en la fase inicial no van arribar a ser avaluades en la fase final. El resultant final de 38 

persones no fa possible treure conclusions quantitatives significatives. En qualsevol cas, els 

indicadors quantitatius segurament eren complicats de que milloressin en una població tan 

fràgil (tant en la vessant cognitiva com funcional). 

Amb els casos reals descrits en el document es fa una petita mostra de les millores que s’han 

pogut plasmar en les persones que han format part del projecte i que ha implicat una (ni que 

sigui petita) millora en l’atenció com es l’activació de l’avís a serveis socials per part del CAP 

quan una persona rep l’alta hospitalària i torna al seu domicili per tal d’activar els serveis de 

SAD. 

Una observació recurrent al llarg del projecte ha estat veure com les reunions de coordinació 

un cop finalitzades s’allargaven uns 30 minuts de forma informal on els i les professionals de 

serveis socials de l’Ajuntament i els del CAP aprofitaven per comentar casos de persones que 

comparteixen. 

Amb la finalització de la prova pilot, finalitza la informació compartida però perdura les 

dinàmiques establertes fruit de la prova pilot com és la millora de la relació entre serveis socials 

i sanitaris, conèixer professionals respectius i les trobades de coordinació iniciades. 
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9. LLISTA D’ACRÒNIMS 
 

 

ABS   Àrea Bàsica de Salut 

ATDOM Atenció Domiciliària 

CAP  Centre d’Atenció Primària 

CIS  Centre Integral de Salut 

CSC  Consorci de Salut i Social de Catalunya 

CSS  Centre de Serveis Socials 

IEXPAC Instrumento de Evaluación de la Experiencia del Paciente Crónico 

MACA  Pacient amb Malaltia Crònica Avançada 

MPOC  Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica 

PADES  Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport 

PCC  Pacient Crònic Complex 

PIA  Programa Individual d'Atenció 

PIAISS  Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària 

PIIC  Pla d’Intervenció Individual Compartit  

SAD  Servei d’Atenció Domiciliària 

SAUV  Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa 

SS  Serveis Socials 

TF  Treballador/a Familiar 

TS  Treballador/a Social 

 

  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivytqniYTNAhUHGhQKHeUPAr8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mutuam.com%2Fsanitat%2Fpades%2F&usg=AFQjCNHAdBy5raJLSc5sDT7rFHknZCIQDQ&sig2=cl1WJ59k5cK-XSSke9_6oQ
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ANNEXES 
 

1. Taula d’indicadors 

 

 

INDICADORS / FREQÜENTACIÓ Fase Inicial Fase final 
 

Font 

 a.     Resultats en la qualitat de vida de les persones ateses     
 

  

  
Indicadors quantitatius de mesura: 

    
 

  

a.1. Polimedicació x x 
 

eCAP 

a.2. Caigudes a la llar x x 
 

eCAP 

a.3. Grau de dependència cognitiva (PFEIFFER) x x 
 

eCAP 

a.4. Grau de dependència funcional (BARTHEL) x x 
 

eCAP 

a.5. Avaluació experiència personal (IEXPAC) x x 
 

Enquesta 
manual 

 
Avaluació qualitativa: 

    

a.6. Entrevistes a persones ateses (2) 
 

x 
  

      
b.    Resultats en la qualitat de vida dels cuidadors/es 

    

 
Indicadors quantitatius de mesura: 

    

b.1. Sobrecàrrega del cuidador/a (Qüestionari Zarit)* x x 
 

eCAP 

 
Avaluació qualitativa: 

    

b.2. Entrevistes a persones cuidadores (2) 
 

x 
  

      
c.     Resultats en la utilització dels recursos del sistema 

    

 
Indicadors de mesura sanitaris: 

    

c.1. Nombre de visites a urgències d’hospitals d’aguts o CUAP x x 
 

HC3 

c.2. Nombre d’hospitalitzacions evitables x x 
 

HC3 

c.3. Nombre d’ingressos al sociosanitari x x 
 

HC3 

 
Indicadors de mesura socials: 

    

c.4. Ús del servei de teleassistència (SAT) x x 
 

SIAS 

c.5. Sol·licitud Respir x x 
 

SIAS 

c.6. Sol·licitud Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa (SAUV) x x 
 

SIAS 

 
Indicadors de mesura sociosanitari: 

    

c.7. Classificació de la coordinació social i sanitaria 
 

x 
  

      
d.    Valoració dels professionals 

    

 
Avaluació qualitativa: 

    

d.1. Entrevistes a professionals que han participat (5) 
 

x 
  

      
 

     Fase incial: 2017 TS (Aj). Treballador/a social Ajuntament 
Fase final: 2018 Inf. ATDOM: Infermeria d'ATDOM 

  * Només s'aplica al cuidador/a familiar SS: Serveis Socials 
  CSC: Consorci de Salut i Social de Catalunya 
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2. Entrevistes 

 

ENTREVISTA A LA PERSONA USUÀRIA DEL PROJECTE D’ATENCIÓ INTEGRADA A LA COMPLEXITAT A 

DOMICILI 

Data:___________________    Hora inici:________   Hora final:_________ 

Lloc on es realitza l’entrevista:______________________ 

Nom i cognoms de la persona entrevistada:_________________________________________ 

Edat:________ 

Sexe:________ 

Nom i cognoms de la persona entrevistadora:________________________________________ 

 

Primer apartat: descriure el perfil de la persona usuària 

1. Té vostè una persona cuidadora? És una persona contractada o és una amistat o familiar?  

 

2. Té algun tipus d’ajuda? L’ha sol·licitat?  

 

3. Quins serveis utilitza de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona? 

 

4. I de serveis sanitaris del CAP Cotxeres?  

 

5. Li queden cobertes les seves necessitats? 

 

Segon apartat: recollir la seva valoració de l’experiència 

6. Té facilitat per contactar amb el/la infermer/a, el/la metge/ssa o el/la treballador/a social? 

 

7. Han tingut algun problema social o sanitari aquest darrer any? Ha estat solucionat? 

 

8. Aquest darrer any s’han coordinat més els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona i el servei d’ATDOM 

del CAP Cotxeres en una prova pilot. Ha notat alguna diferència? Sabria dir-nos si ha millorat o empitjorat 

l’atenció? 

 

9. Com veu que serveis socials i salut es coordinin en l’atenció a domicili? 

 

10. Té algun suggeriment per millora aquesta coordinació? Posi, si us plau, algun exemple que vostè vegi que 

ajudaria a millorar l’atenció. 
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ENTREVISTA A LA PERSONA CUIDADORA DINS EL PROJECTE D’ATENCIÓ INTEGRADA A LA COMPLEXITAT A 

DOMICILI 

Data:___________________        Hora inici:________    Hora final:_________ 

Lloc on es realitza l’entrevista:________________________ 

Nom i cognoms de la persona entrevistada:_________________________________________ 

Edat:_______ 

Sexe:_______ 

Nom i cognoms de la persona entrevistadora: _______________________________________ 

Primer apartat: descriure el perfil de la persona cuidadora 

1. Quina relació té amb la persona que cuida?  

 

2. Fa de persona cuidador/a de forma voluntària? 

 

3. Quantes hores li dedica a aquesta tasca al dia? I a la setmana? 

 

4. Té altres càrregues familiars? Quines? 

 

5. Des de fa quan de temps fa de cuidador/a? 

 

6. Té algun tipus d’ajuda? L’ha sol·licitat?  

Segon apartat: descriure l’ús dels serveis 

7. Quins serveis utilitza de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona? 

 

8. Està informat de la cartera de serveis de RESPIR, teleassistència, SAD? 

 

9. I de serveis sanitaris del CAP Cotxeres?  

 

10. Té facilitat per contactar amb el/la infermer/a, el/la metge/ssa o el/la treballador/a social? 

 

11. Li queden cobertes les seves necessitats? 

Tercer apartat: recollir la seva valoració de l’experiència pilot 

12. Han tingut algun problema social o sanitari aquest darrer any? Ha estat solucionat? 

 

13. Aquest darrer any s’han coordinat més els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona i el servei d’ATDOM 

del CAP Cotxeres en una prova pilot. Ha notat alguna diferència? Sabria dir-nos si ha millorat o empitjorat 

l’atenció? 

 

14. Com veu que serveis socials i salut es coordinin en l’atenció a domicili? 

 

15. Té algun suggeriment per millora aquesta coordinació? Posi, si us plau, algun exemple que vostè vegi que 

ajudaria a millorar l’atenció. 
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ENTREVISTA AL/LA PROFESSIONAL PARTICIPANT AL PROJECTE D’ATENCIÓ INTEGRADA A LA COMPLEXITAT A DOMICILI 

Data:__________________   Hora inici:________ Hora final:________ 

Lloc on es realitza l’entrevista:________________________ 

Nom i cognoms de la persona entrevistada:________________________________________ 

Edat:________ 

Sexe:________ 

Nom i cognoms de la persona entrevistadora:________________________________________ 

 

Primer apartat: descriure el perfil de/la professional  

1. Podria explicar breument on treballa i quina feina desenvolupa en el seu lloc de treball?  

 

2. Des de fa quan que treballa al seu centre?  

 

3. Necessita de la coordinació d’altres serveis per atendre a la població que té assignada?  

 

4. Creu que aquesta coordinació és suficient? 

 

5. Creu que les persones que són ateses podrien millorar si hi hagués una millor coordinació entre serveis?  

 

 

Segon apartat: recollir la seva valoració de l’experiència pilot 

6. Aquest darrer any s’han coordinat més els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona i el servei d’ATDOM 

del CAP Cotxeres en una prova pilot i vostè ha participat. Ha notat alguna diferència en l’organització? Sabria 

dir si ha millorat o empitjorat l’atenció? 

 

7. Abans de la prova pilot coneixia als professionals del centre de serveis socials/CAP? Es veia habitualment 

per coordinar casos compartits? 

 

8. Ha participat en el disseny inicial del projecte? 

 

9. Creu que el projecte està ben plantejat? 

 

10. En quins aspectes creu que es podria millorar el projecte pilot?  

 

11. Què suggereix que pugui fer aquesta coordinació que ara no fa? Posi si us plau algun exemple que vostè 

vegi que ajudaria a millorar l’atenció. 
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3. Consentiment informat 
 

FULL D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT PER ESCRIT 

Se’ls convida a participar en el projecte titulat “Atenció integrada a la complexitat a domicili” que té com a objectius 

dissenyar i desenvolupar una atenció social i sanitària a domicili, que sigui efectiva, basada en una visió interdisciplinar i 

tenint a la persona en el centre del sistema. S’avaluarà la viabilitat i eficàcia de la intervenció, així com la identificació 

dels elements indispensables per poder-la fer extensible. Hi participen el Centre de Serveis Socials Porta-Vilapicina i 

Torre Llobeta (Ajuntament de Barcelona) i el Centre Integral de Salut Cotxeres (Consorci de Salut i d’Atenció Social de 

Catalunya).  

De què tracta la iniciativa? 

A Catalunya, el Pla de Salut 2016-2020, té com un dels objectius desenvolupar i consolidar una atenció integrada social i 

sanitària a pacients en general i, a pacients crònics complexos, en particular. La reducció en les desigualtats en salut és 

un dels reptes a assolir en aquest període. 

El Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa que 

presta als seus associats i professionals un marc de protecció, de reforçament i desenvolupament de les seves funcions 

en relació als serveis socials i de salut. El CSC gestiona, mitjançant la societat mercantil CSC Vitae, SA, el Centre 

Integral de Salut Cotxeres on estan ubicats el Centre d’Atenció Primària, el Centre d'Urgències d'Atenció Primària i el 

Sociosanitari de Cotxeres. 

L’Ajuntament de Barcelona té com a objectiu principal reduir les desigualtats en la ciutat. La xarxa de serveis socials 

municipals comprèn el conjunt d'ajudes, equipaments, projectes, programes serveis i prestacions destinats a assegurar 

el dret de les persones a viure dignament. La finalitat dels serveis socials és la d’assegurar el dret de les persones a 

viure en condicions durant totes les etapes de la vida, cobrir les necessitats personals bàsiques i socials, promoure 

l'autonomia personal, prevenir les situacions de risc i afavorir la promoció i la participació en la comunitat. 

Què hauré de fer ? 

La participació en l’estudi, comporta donar el permís als responsables de la prova pilot per fer ús de les seves dades 

personals, socials i clíniques en aquest estudi. 

Tenir aquesta informació ens permetrà avaluar i consolidar aquesta prova pilot i plantejar millores de gestió per tal de 

guanyar en eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones en estat més fràgil. 

Li volem recordar que la seva participació és totalment voluntària i que vostè pot retirar-se d’aquest estudi en qualsevol 

moment, sense haver de donar cap explicació. El fet de no voler participar no li condicionarà sota cap concepte cap 

variació en el tractament o en el tracte amb el personal sanitari (metges o infermeres) ni de serveis socials. 

Totes les dades i resultats seran confidencials, i no s’utilitzaran per cap altra finalitat. Tots els membres de l’equip que 

realitzaran la prova pilot estan compromesos a mantenir la confidencialitat. Per poder avaluar la investigació, totes les 

dades recollides s’incorporaran a una base de dades informatitzada on els participants seran identificats per un número 

codificat sense els noms i cognoms.  

Si té dubtes, pot consultar a la seva infermera d’atenció domiciliària del CAP Cotxeres.  

Si accepta participar en l’estudi, li preguem que firmi el formulari de consentiment que li entreguem a continuació. 

Gràcies per la seva col·laboració. 

CONSENTIMENT INFORMAT 

 

De conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal (“LOPD”) i el seu reglament de desenvolupament, vostè dóna el seu consentiment exprés perquè 

l’empresa CSC Vitae, SA, societat mercantil que gestiona el Centre Integral de Salut Cotxeres i l’Ajuntament de 

Barcelona puguin tractar les seves dades de caràcter personal consistents en determinades dades clíniques i socials. 

CSC Vitae, SA, i l’Ajuntament de Barcelona recullen les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de que es 

pugui desenvolupar la prova pilot “d’Atenció integrada a la complexitat a domicili” que pretén millorar la coordinació entre 

els serveis socials que presta l’Ajuntament de Barcelona i l’atenció que fa el Centre Integral de Salut Cotxeres.  
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CSC Vitae, SA, i l’Ajuntament de Barcelona com a titulars i responsables dels fitxers “Usuaris” inscrit en el Registre de 

Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb codi 211008086-Z, i el fitxer “Sistema 

d’Informació d’Acció Social”, respectivament, compartiran la mencionada informació amb la finalitat de millorar la 

coordinació entre ambdós serveis. 

Així mateix, li comuniquem que vostè, com a titular de les dades objecte de tractament pot exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició prevists als articles 14 i 15 de la LOPD omplint el corresponent formulari que es troba 

a disposició dels usuaris a l’establiment del CIS Cotxeres així com adreçant-vos per escrit al Registre General de 

l’Ajuntament de Barcelona a la Plaça de Sant Jaume, núm. 1, 08002, de Barcelona.  

Finalment, li fem saber que, segons l’article 11.6 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació 

concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, tot el personal que accedeixi en ús de les seves 

competències a qualsevol classe de dades de la història clínica resta subjecte al deure de guardar-ne el secret. 

 

 

Signatura del/ la participant     Signatura de l’enquestador/a 

 

Data: ……………………………..  
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FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT PER L’ENTREVISTA 

L’estem convidant a participar en una investigació anomenada “Atenció integrada a la complexitat a domicili”, una 

prova pilot que estem realitzant entre el Centre de Serveis Socials (CSS) Porta-Vilapicina i la Torre Llobeta de 

l’Ajuntament de Barcelona i el Centre Integral de Salut (CIS) Cotxeres. 

L'objectiu de l'estudi és conèixer el seu punt de vista, en relació a les necessitats de salut i de la pràctica portada a terme 

en la prova pilot esmentada. L'anàlisi d'aquesta informació juntament amb la resta obtinguda d’altres participants ens 

permetrà identificar necessitats i formular conclusions d’aquest projecte.  

Si accepta participar se li farà una entrevista individual. L'entrevista serà realitzada per dues professionals una del CIS 

Cotxeres, ____________ i l’altra del CSS Porta-Vilapicina i la Torre LLobeta,_________________ i tindrà una durada 

aproximada d'una hora. Tota l'entrevista serà enregistrada i posteriorment transcrita per a la seva anàlisi. La participació 

és voluntària i no remunerada. 

La informació que vostè ens proporcioni serà utilitzada de forma absolutament confidencial i només en el marc d'aquest 

estudi, d'acord amb la legislació vigent (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal). Les gravacions i transcripcions de les entrevistes, així com la resta de dades de caràcter personal, es 

conservaran metre duri el projecte (fins desembre de 2018) i posteriorment seran destruïdes, tal i com exigeix la Llei i el 

Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, pel què s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999. Així 

mateix, la conservació de les referides dades durant aquest període es durà a terme aplicant les mesures de seguretat 

que aquestes normes estableixen. 

Vostè pot retirar-se de l'estudi d'en qualsevol moment, si així ho desitja, sense que hagi de donar cap explicació. 

Després d'haver rebut i entès la informació d'aquest document i d'haver aclarit tots els meus dubtes, atorgo el meu 

consentiment per ser entrevistat/da i perquè l'entrevista sigui enregistrada. 

 

Lloc i data 

 

 

Signatura entrevistat/da  Signatura professional CIS Cotxeres / CSS Porta-

Vilapicina i la Torre Llobeta 

 

 

Nom entrevistat/da Nom pofesssional CIS Cotxeres / CSS Porta-

Vilapicina i la Torre Llobeta 
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4. Fitxa del Pla d’Intervenció Compartit 

 

 

5. Circuit 
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6. Signes i símptomes d’alerta social i sanitària 
 

ÀMBITS DE VALORACIÓ 
 

 
INDICADORS DE FRAGILITAT / RISC SOCIAL 

Estat de salut física i mental de la persona 
depenent o entorn cuidador 

 Síndrome de Diògenes 
 Addiccions 
 Maltractaments físics o psicològics 
 Trastorns mentals 
 Deteriorament cognitiu 

 

Cura personal 
Aspecte físic 

 Manca de cura en l’aspecte físic (vestimenta descuidada, 
tacada, trencada...). 

 Manca de cura en la higiene personal (olor forta, olor d’orina, 
cabell brut, ungles llargues, ungles brutes...). 

 Descontrol en la presa de medicació ( no es pren la 
medicació, s’automedica...). 
 

Situació econòmica 
 Risc de desnonament o pèrdua d’allotjament 
 Abús de l’economia per part de terceres persones 

 

Habitatge 

 Manca de subministraments bàsics 
 Insalubritat i males condicions de l’habitatge 
 Amuntegament d’objectes (acumulació) 
 Llar amb brutícia i desordre continuat 

 

Xarxa de suport i estructura del nucli de 
convivència 

NUCLI DE CONVIVÈNCIA 
 Conviure amb una persona amb dificultats de mobilitat, 

cognitives, mentals i/o discapacitat limitadora d’autonomia 
 Convivència en amuntegament 

 
XARXA DE SUPORT 

 Negligència de la xarxa de suport 
 Esgotament/Sobrecàrrega dels cuidadors principals 
 Risc de claudicació 
 Manca d’habilitats d’atenció per part del cuidador 
 Sospita d’aprofitament 

 

Relacions socials 
 Solitud per pèrdua de relacions significatives 

 

Aspectes legals 
 Indicis d’incompliment de responsabilitats en la tutela 

 

 

 
ÀMBIT DE VALORACIÓ 

 

 
               SIGNES I SÍMPTOMES D’ALERTA SANITARIS  

 

Estat de salut física i mental de la persona 

 Dolor (principalment articular) 
 Desorientació 
 Incontinència 
 Úlceres 
 Caigudes 
 Pèrdua de pes 

 

 


