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Evolució del SEPPS: 1996-2016

• Creada el 1996

• 2004 orientació a la recerca

• Unitat de recerca del SNS (fons FIS, personal 

investigador) 

• Grup de Recerca en Polítiques i Serveis Sanitàries,

grup de recerca de Catalunya, AGAUR, 2009
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Recerca aplicada: línies de recerca

 Integració de serveis de salut

 Atenció sanitària a la població immigrant

 Participació social en salut

 Mecanismes d'assignació en base capitativa

• Recerca en àrees poc explorades

• Mètodes i eines per a l’avaluació de polítiques i serveis 

sanitaris

• Finançada amb fons nacionals i internacionals



Marc d’anàlisi de les OSIs

Estudi de casos de 6 OSI a Catalunya

(ISCIII, PI04/2688)

Eines d’avaluació de resultats

(ISCIII, PI08/90154 i ISCIII, PI0/00348)

Avaluació resultats en entorns amb 
diferent grau d’integració: 
coordinació i continuïtat

(ISCIII, PI08/90154 i ISCIII, PI0/00348, 
PI15/00021)

Recerca aplicada: Integració de serveis de salut

Catalunya Llatinoamèrica

Adaptació marc i eines d’avaluació

Avaluació de la contribució de xarxes 

de serveis de salut a l’accés i a 

l’eficiència a Colòmbia i Brasil 

(Equity-LA)

(EU, Health-F2-2009-223123)

Avaluació de l'efectivitat 
d’intervencions d'integració 

assistencial a 6 països (Equity-LA 
II)

(EU, Health-F2-2012-305191)

Grup GAIA



Recerca: Projecte Equity LA II

Subvención: 5.926.937€ Euros

Impacto de estrategias de 

integración de la atención en el 

desempeño de las redes de 

servicios de salud en Latinoamérica

Investigación acción participativa



Chile

México
Argentina

Colombia

Brasil

Recerca: Projecte Equity LA II, Participació

8.000 persones 

involucrades



Recerca: Instruments per avaluació de serveis

Continuïtat assistencial

• Qüestionari de Continuïtat 
Assistencial Entre Nivells 
d’Atenció (CCAENA). 

– Validat a Catalunya, Colòmbia i Brasil

– Aplicat a:
• 3 entorns a Catalunya: 

• Enquesta de salut del País Basc 
(2013), Portugal, Bèlgica

• Colòmbia, Brasil, Xilè, Argentina, 
Uruguai, Mèxic

Coordinació assistencial

• Indicadors

– Validats a Catalunya

– Aplicat a 3 entorns a Catalunya:

• Qüestionari de coordinació 
assistencial (COORDENA). 

– Colòmbia, Brasil, Xilè, Argentina, 
México, Uruguai, 

– En adaptació a Catalunya

Accés i equitat d'accés

• Questionari
• Colòmbia, Brasil



Subvencions (acumulatiu) i projectes actius

2 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3

euros

Projectes

actius

Equity LA I

Equity LA II

Total subvencions:     

8.333.555 €



Divulgació del coneixement

• Publicacions

• Organització de jornades i seminaris

• Divulgació d’informació



10 tesis 

doctorals

18 tesines 

màster 

72
articles

141
comunicacions

13 llibres, 

manuals

Divulgació del coneixement: publicacions



Seminaris de divulgació de resultats a Catalunya i LA

Seminaris de divulgació 
de resultats a Catalunya 
i LA

Divulgació coneixement: Seminaris i jornades



Divulgació coneixement: Comissió de recerca

Reunió de la Comissió de Recerca Qualitativa. Març 2016.



Sessió tècnica 21/01/16 Integració de l'atenció social i sanitària

18   
anys

170
sessions

40
mitjana d’assistents

Divulgación coneixement:  Sessions tècniques  CSC

Sessió tècnica 17/03/16

Què sabem de l'activitat domiciliària dels professionals sanitaris



- 336 participants

- més de 200 institucions 

- 35 països d’arreu del món 

Divulgació coneixement: Congreso Europeo MEMH



3. Divulgació del coneixement

• Publicacions (co-autoria amb associats)
– Comunicacions a congressos (nacional i internacionals)

– Llibres, informes, articles 

– Tesines i tesis doctorals

– Col·laboracions en  llibres, articles, informe SESPAS 2008, 2012,2014

• Organització de jornades i seminaris
– Seminaris amb els resultats

– Comissió de recerca qualitativa

– Sessions tècniques

– Jornades monogràfiques

– Co-organització; 5 European Conference on Migrants and Ethnic Minority healh

• Divulgació d’informació
– Pàgina web (creada 2005) i dels projectes

– Butlletí CSC; 



Col·laboracions en altres projectes CSC

• Conveni-UPF

– Beques CSC- Màster SP 

– Diploma de Salut Pública

• Conveni UAB

- Docència en Màster: 

- Formació de personal SEPPS: Doctorats 

• Suport a les enquestes als associats, contribucions a 
informes, documents posicionaments del CSC

• Trobades de Salut Pública

• Presentacions de bones pràctiques a CE/OMS

• Avaluació del premis FAD-CSC



Col·laboracions

• Associats, proveïdors i 
autoritats de salut, a 
Catalunya i Estat:

ICS, CATSALUT, DS, ASPB, 

Escuela Nacional de Sanidad, 

Servicio de Epidemiología de la  
Región de Murcia,

EASP

• Universitats
– Universitat d’Alacant, de Navarra

- London School of Economics (LSE); 

- ITM de Amberes, Bèlgica

– Universidad del Rosario, Colòmbia;

– IMIP, Brasil; Universidad Mayor de 
Chile (conveni), Universidad de Chile

– Universidad de Veracruz, Méxic; 

– Universidad de Rosario, Argentina, 

– Universidad de la República, 
Uruguai....

• Organismes 

internacionals i 

xarxes:

- Comissió Europea 

- OMS/OPS

- Subprograma d’immigració i 
salut, CIBERESP 

- EUPHA, MEMH section

- SESPAS,SEE

- Red IDESAL



Grup GAIA: Integració 

Assistencial
Col·laboradors en l’àmbit d’immigració

Col·laboracions amb els associats



Qui en forma part

• SEPPS
– Directora (MLV)

– Investigadora senior (IV)

– Investigadores lligades a 
projectes), gestora 

MBA, VP, SW, LO

– Becaris UPF (1-2 MSP)

– Estudiants de doctorat 

(SP, FB,GL,AB)

– Administratiu: (NM)

• Amb col·laboradors:

– Grup de recerca en 
polítiques i serveis de 
salut (GRPSS) amb 
associats

– Grup GAIA (2013 reconegut

per la Comissió Europea), 
associats, ICS



En resum:

• El SEPPS en col·laboració amb els associats als CSC s’ha consolidat com 

a grup de recerca  (AGAUR, EC), gràcies a l’obtenció de subvencions i 

l’establiment de col·laboracions nacionals i internacionals 

• Desenvolupa recerca aplicada en àmbits clau per al CSC i associats, poc 

analitzats a Catalunya i Espanya: noves experiències de gestió, com ara la 

integració de serveis; o nous fenòmens, com l´atenció a població immigrant.

• El resultats es tradueixen en propostes de millora dels serveis sanitaris i 

les polítiques sanitàries. I inclou eines d’avaluació que poden ser utilitzades 

pels associats, així com altres proveïdors i l’autoritat sanitària. 

• S’ha convertit  un referent en l’anàlisi de xarxes integrades de serveis de 

salut, atenció a població immigrant i l’avaluació qualitativa. Això, va 

contribuir, entre d’altres a portar al CSC col·laborar amb l’OPS en el 

desenvolupament de xarxes integrades de serveis a la regió i, també per 

l’OMS a Europa



2014

http://www.consorci.org/csc/accessos-directes/servei-destudis

2011 2016

2004

Moltes gràcies!!


