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Qüestionari COORDENA-CAT 



Qüestionari COORDENA.CAT, versió en català online  

 

1. Consentiment informat 

En què consisteix l'enquesta? 

Estem duent a terme un estudi amb l’objectiu d’analitzar la coordinació de l'atenció entre nivells assistencials per 
identificar elements de millora. Com a part de l'estudi estem realitzant una enquesta sobre l'experiència de 
coordinació dels metges dels diferents àmbits assistencials del territori. 

L’enquesta està dirigida a metges d’atenció primària, hospitalària i sociosanitària que treballen proporcionant 
atenció directa als pacients, i que faci més d’un any que treballen a la organització. La seva opinió és molt important 
perquè ens permetrà identificar els problemes de coordinació al seu territori i proposar canvis per millorar l’atenció 
als pacients. 

Com és la participació i com es tractaran les dades? 

Es tracta d’una enquesta voluntària. La informació que proporcioni s'emmagatzemarà i utilitzarà amb respecte de la 
legislació nacional que disposa la llei orgànica 15/1999 sobre protecció de dades i el Reial Decret 1720/2007 sobre les 
mesures de seguretat aplicables a fitxers i tractaments automatitzats que continguin dades personals, així com la 
directiva de la UE 95/46 / EC relativa a la protecció de dades personals. Les seves dades codificades seran analitzades 
electrònicament per obtenir els resultats de l'estudi. Vostè té dret a preguntar als investigadors l'objectiu de la 
recollida de les dades. Aquest estudi ha obtingut l’aprovació del Comitè ètic d'investigació clínica Institut Hospital del 
Mar d'Investigacions Mèdiques i del Comitè ètic d'investigació clínica del IDIAP Jordi Gol. 

De conformitat a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i normativa aplicable als efectes, l’usuari consent expressament a la inclusió de les seves dades, així com els 
resultats de la seva participació a l’estudi en un fitxer de dades personals d’investigació sota la responsabilitat del 
Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya. 

L’accés a la seva informació personal quedarà restringit a l’investigador principal i els seus col·laboradors, autoritats 
sanitàries, i als monitors i auditors del promotor, que estaran sotmesos al deure de secret inherent a la seva professió, 
quan ho necessiten, per comprovar les dades i procediments de l’estudi, però sempre mantenint la confidencialitat d 
les mateixes d’acord amb la legislació vigent. 

Finalment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i posició de dades, per a això s’haurà de dirigir 
al Consorci de Salut i Social de Catalunya a l’adreça Avinguda Tibidabo, número 21 de Barcelona (08022). 

On puc aconseguir més informació? 

Agraïm que participi en l’estudi. Si té qualsevol dubte en relació a la seva participació, pot contactar amb els 
coordinadors per telèfon (93.253.18.20) o per correu electrònic (coordena@consorci.og). Si desitja més informació, 
també pot consultar el projecte a la pàgina web: www.consorci.org. 

Ha llegit el compromís de confidencialitat i accepta participar en l’enquesta? 

o Accepto participar 

o No puc participar perquè fa menys d’un any que treballo a l'organització  

o No accepto participar 

 

 

 

 

 



2. Dades generals 

Totes les preguntes es refereixen a la seva experiència al territori on treballa, definit per l'àmbit d'influència 

del centre de salut i hospital. 

1. Quina feina desenvolupa al centre de salut o hospital? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 

o Metge de l’àmbit de l’atenció primària 
o Metge de l’àmbit hospitalari 

o Metge de l’àmbit sociosanitari 

1.1 Quin tipus d’atenció primària proporciona? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 

o Medicina de família 
o Pediatria 

o Ginecologia 

o Odontologia 

o Urgències 

1.2. Quin tipus d’atenció d’àmbit hospitalari proporciona? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 

o Consulta externa 

o Hospitalització 

o Hospitalització domiciliària 

o Hospital de dia 

o Urgències 

3. Experiència de coordinació entre nivells assistencials 

Respongui segons la seva experiència habitual de coordinació entre l'atenció primària i especialitzada 

(hospitalària, sociosanitària) al seu territori  

Els metges d’atenció primària i especialitzada compartim informació sobre l’atenció dels pacients que atenem en 
comú (diagnosi, proves complementàries, tractaments)    

o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

La informació que compartim és la necessària per a l’atenció d'aquests pacients 
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Els metges d’atenció primària i especialitzada utilitzem la informació que compartim 
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Estem d’acord amb els tractaments que els metges d’altre nivell han prescrit o indicat als pacients 
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Existeixen contraindicacions i/o duplicacions entre els tractaments que els metges d’atenció primària i 
especialitzada prescrivim 

o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Els metges d’atenció primària i especialitzada definim conjuntament el pla d’atenció dels pacients que ho 
requereixen  

o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 



Repetim les proves que prèviament han realitzat els metges de l’altre nivell (analítiques, proves d’imatge)  
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Per què repetim les proves? 

 

Els metges d’atenció primària deriven els pacients a l’atenció especialitzada quan és adequat  
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Els metges d’atenció especialitzada retornen els pacients a l’atenció primària per al seu seguiment quan és 
adequat  

o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Els metges d’atenció especialitzada fan recomanacions al metge d’atenció primària sobre el seguiment dels 
pacients (diagnòstic, tractament, altres orientacions)  

o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Els metges d’atenció primària consulten els dubtes sobre el seguiment dels pacients als metges d’atenció 
especialitzada  

o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Els metges d’atenció primària són avisats quan els seus pacients són donats d’alta de l’hospital  
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

En ser derivat de forma ordinària a l’atenció especialitzada, el pacient espera molt de temps fins al dia de la 
consulta  

o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

En ser derivat de forma preferent a l’atenció especialitzada, el pacient espera molt de temps fins al dia de la 
consulta  

o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Després de ser retornat a l’atenció primària, el pacient espera molt de temps fins al dia de la consulta  
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Crec que l’atenció entre els metges d’atenció primària i especialitzada al territori està coordinada 
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Per què? 

 
 

 

 

 

 



4. Mecanismes de coordinació entre nivells al seu centre 

1. Té accés a la HISTÒRIA CLÍNICA COMPARTIDA DE CATALUNYA (HC3) al seu centre? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

1.1 Amb quina freqüència la utilitza? 
o Diàriament 
o Setmanalment 
o Mensualment 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o No sé / no responc 

1.2 És útil per a la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

2. La HISTÒRIA CLÍNICA QUE UTILITZA AL SEU CENTRE permet compartir informació entre l'atenció primària i 
especialitzada (hospitalària, sociosanitària)? 

o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

2.1 Amb quina freqüència la utilitza? 
o Diàriament 
o Setmanalment 
o Mensualment 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o No sé / no responc 

2.2 És útil per a la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

3. Es realitzen al seu centre SESSIONS CLÍNIQUES CONJUNTES entre metges d’atenció primària i especialitzada per 
a la DISCUSSIÓ DE CASOS? 

o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

3.1 Amb quina freqüència hi participa? 

o Diàriament 
o Setmanalment 
o Mensualment 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o No sé / no responc 

3.2 Són útils per a la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada? 

o Sí 
o No 
o No sé / no responc 



4. Es poden realitzar al seu centre INTERCONSULTES VIRTUALS a través de la història clínica entre metges 
d’atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)? 

o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

4.1 Amb quina freqüència les realitza? 
o Diàriament 
o Setmanalment 
o Mensualment 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o No sé / no responc 

4.2 Són útils per a la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

5. Es poden realitzar al seu centre INTERCONSULTES PER CORREU ELECTRÒNIC entre metges d’atenció primària i 
especialitzada (hospitalària, sociosanitària)? 

o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

5.1 Amb quina freqüència les realitza? 
o Diàriament 
o Setmanalment 
o Mensualment 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o No sé / no responc 

5.2 Són útils per a la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

6. Es poden realitzar al seu centre INTERCONSULTES PER TELÈFON entre metges d’atenció primària i 
especialitzada (hospitalària, sociosanitària)? 

o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

6.1 Amb quina freqüència les utilitza? 
o Diàriament 
o Setmanalment 
o Mensualment 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o No sé / no responc 

6.2 Són útils per a la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

 

 

 



Pregunta filtrada per als metges d’atenció primària 
7. Quan deriva un pacient a l´atenció especialitzada , amb quina freqüència envia L´INFORME DE DERIVACIÓ? 

o Sempre     
o Moltes vegades       
o Poques vegades 
o Mai    
o No sé/ No responc 

 
Pregunta filtrada per als metges d’atenció especialitzada 
7. Quan atén un pacient derivat des de l´atenció primària , amb quina freqüència rep L´INFORME DE DERIVACIÓ? 

o Sempre     
o Moltes vegades       
o Poques vegades 
o Mai    
o No sé/ No responc 

7.1 Són útils per a la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

Pregunta filtrada per als metges d’atenció primària 
8. Quan retornen un pacient donat d’alta a l’atenció especialitzada, ¿amb quina freqüència li envien l’INFORME 
D’ALTA? 

o Sempre     
o Moltes vegades       
o Poques vegades 
o Mai    
o No sé/ No responc 

 
Pregunta filtrada per als metges d’atenció especialitzada 
8. Quan envia a l’atenció primària un pacient donat d’alta, ¿amb quina freqüència envia l’INFORME D’ALTA? 

o Sempre     
o Moltes vegades       
o Poques vegades 
o Mai    
o No sé/ No responc 

8.1 Són útils per a la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

9. Té a la seva disposició al seu centre PROTOCOLS, RUTES ASSISTENCIALS O GUIES DE PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 
COMPARTIDES entre l’atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)? 

o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

9.1 Amb quina freqüència els utilitza? 
o Diàriament 
o Setmanalment 
o Mensualment 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o No sé / no responc 

9.2 Són útils per a la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

 



10. Hi ha al seu centre GESTOR/ES DE CASOS O INFERMER/ES D'ENLLAÇ? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

10.1 Amb quina freqüència treballa amb gestor/es de casos o infermer/es d’enllaç per coordinar l’atenció dels 
pacients que atén? 

o Diàriament 
o Setmanalment 
o Mensualment 
o Amb menor freqüència 
o Mai 
o No sé / no responc 

10.2 Són útils per a la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

 

5. Ús de mecanismes de coordinació entre nivells al seu centre 

En relació a les HISTÒRIES CLÍNIQUES que permeten compartir informació entre l’atenció primària i especialitzada 

(hospitalària, sociosanitària) 

1. Pot consultar tota la informació que necessita per proporcionar al pacient una atenció coordinada? 
o Sempre 
o Moltes vegades 
o Poques vegades 
o Mai 
o No sé / No responc 

2. Quina informació no està sempre disponible? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 
o Curs clínic de l’altre nivell 
o Recomanacions per al seguiment 
o Diagnòstic 
o Tractament 
o Proves pendents 
o Resultats de proves 
o Resum d'antecedents 
o Motiu de la derivació 

3. Com accedeix a la informació de l’altre nivell assistencial? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 
o Història clínica compartida de Catalunya (HC3) 
o Història clínica de la pròpia organització 
o Història clínica d’altres organitzacions 
o La porta el pacient 
o Altra via 

3.1 Quina? 

 

4. Quines dificultats té per trobar la informació generada per l’altre nivell a la història clínica compartida de 
Catalunya (HC3)? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 

o Cap dificultat 
o Informació generada a l’altre nivell desendreçada 
o Desconeixement del funcionament del programa informàtic 
o Problemes tècnics/informàtics 
o Informació desactualitzada 
o Informació contradictòria 
o Altra dificultat 



4.1 Quina? 

 

5. Quines dificultats té per trobar la informació generada per l’altre nivell a la història clínica del seu centre? 
Seleccioni tantes opcions com corresponguin 

o Cap dificultat 
o Informació generada a l’altre nivell desendreçada 
o Desconeixement del funcionament del programa informàtic 
o Problemes tècnics/informàtics 
o Informació desactualitzada 
o Informació contradictòria 
o Altra dificultat 

5.1 Quina? 

 

 
En relació a les SESSIONS CLÍNIQUES CONJUNTES entre metges d’atenció primària i especialitzada (hospitalària, 

sociosanitària) per a la DISCUSSIÓ DE CASOS 

1. Quin és el format de les sessions clíniques conjuntes entre metges d’atenció primària i especialitzada per a la 
discussió de casos? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 

o Sessions presencials 
o Teleconferència 
o No sé / no responc 

2. Amb quina freqüència les sessions clíniques conjuntes eviten la derivació del pacient? 
o Sempre 
o Moltes vegades 
o Poques vegades 
o Mai 
o No sé / No responc 

3. Contribueixen a la seva formació les sessions clíniques conjuntes? 
o Sempre 
o Moltes vegades 
o Poques vegades 
o Mai 
o No sé / No responc 

4. Quines dificultats troba per participar en les sessions clíniques conjuntes? Seleccioni tantes opcions com 
corresponguin 

o Cap dificultat 
o No es discuteixen tots els casos clínics programats 
o No es presenten els casos de manera completa 
o Limitada capacitat resolutiva dels especialistes 
o L'horari no és compatible amb l'horari de treball 
o Problemes tècnics en les sessions per videoconferència 
o Temps necessari per desplaçar-se als centres 
o Arribar puntualment a les sessions 
o Altra dificultat 

Quina? 

 

 

 



En relació a les INTERCONSULTES VIRTUALS, A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA CLÍNICA, entre metges d’atenció primària i 

especialitzada (hospitalària, sociosanitària) 

1. Amb quina freqüència les interconsultes virtuals, a través de la història clínica, eviten la derivació del pacient? 
o Sempre 
o Moltes vegades 
o Poques vegades 
o Mai 
o No sé / No responc 

2. Contribueixen a la seva formació les interconsultes virtuals? 
o Sempre 
o Moltes vegades 
o Poques vegades 
o Mai 
o No sé / No responc 

3. Quines dificultats troba quan utilitza les interconsultes virtuals? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 
o Cap dificultat 
o Falta d’informació rellevant per a la resposta 
o L’especialista no respon al motiu de la interconsulta 
o La resposta arriba tard 
o Problemes tècnics 
o Altra dificultat 

3.1 Quina? 

 
 

En relació a les INTERCONSULTES PER CORREU ELECTRÒNIC entre metges d’atenció primària i especialitzada 

(hospitalària, sociosanitària) 

1. Per a què realitza les interconsultes per correu electrònic? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 
o Consultar dubtes clínics 
o Accelerar la visita del pacient a l’altre nivell 
o Donar recomanacions clíniques 
o Demanar informació (clínica, social) addicional del pacient 
o Altre motiu 

1.1 Quin? 

 

2. Amb quina freqüència les interconsultes per correu electrònic eviten la derivació del pacient? 
o Sempre 
o Moltes vegades 
o Poques vegades 
o Mai 
o No sé / No responc 

3. Quines dificultats troba en l’ús de les interconsultes per correu electrònic? Seleccioni tantes opcions com 
corresponguin 

o Cap dificultat 
o Falta d’informació rellevant per a la resposta 
o El metge de l’altre nivell no respon 
o La resposta arriba tard 
o Altra dificultat 

 
 
 



3.1 Quina? 

 

En relació a les INTERCONSULTES PER TELÈFON entre metges d’atenció primària i especialitzada (hospitalària, 
sociosanitària) 

1. Per a què realitza les interconsultes per telèfon? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 
o Consultar dubtes clínics 
o Accelerar la visita del pacient a l’altre nivell 
o Donar recomanacions clíniques 
o Demanar informació (clínica, social) addicional del pacient 
o Altre motiu 

1.1 Quin motiu? 

 

2. Quines dificultats troba en l’ús de les interconsultes per telèfon? Seleccioni tantes opcions com corresponguin 
o Cap dificultat 
o Falta d’informació rellevant per a la resposta 
o El metge de l’altre nivell no respon 
o La resposta arriba tard 
o Altra dificultat 

2.1 Quina dificultat? 

 

 

6. Suggeriments de millora de la coordinació 

Què proposaria per millorar la coordinació de l’atenció entre els metges d’atenció primària i especialitzada 
(hospitalària, sociosanitària) al territori? 

 

 

7. Aspectes relacionats amb la coordinació 

Respongui segons la seva experiència habitual de coordinació entre l'atenció primària i especialitzada 
(hospitalària, sociosanitària) al seu territori 

Els directius de l’organització on treballo faciliten la coordinació entre metges d’atenció primària i especialitzada  
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

La meva organització estableix objectius que estan orientats a la coordinació entre nivells assistencials  
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

A la pràctica, els metges d’atenció primària són els responsables del seguiment del pacient en la seva trajectòria 
pels diferents nivells assistencials  

o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

El temps que puc dedicar a la coordinació amb els metges de l’altre nivell durant la meva jornada laboral és 
suficient  

o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 



La meva experiència de coordinació amb els metges de l’altre nivell assistencial és positiva  
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Conec personalment els metges de l’altre nivell que atenen els pacients que tractem  
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Confio en les habilitats clíniques dels metges de l’altre nivell que atenen els meus pacients  
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

La meva pràctica assistencial influeix en la pràctica dels metges de l’altre nivell 
o Sempre    ○ Moltes vegades      ○ Poques vegades 
o Mai   ○ No sé    ○ No responc 

Quin percentatge aproximat dels pacients que atén és pluripatològic? 

 

Està satisfet/a amb la seva feina a l’organització? 
o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

Quin és el seu tipus de contracte? 
o Indefinit 
o Temporal 
o Interí 
o Resident 
o No sé / no responc 

Quina és la seva jornada laboral? 
o Completa 
o Parcial 
o No sé / no responc 

Respongui només si vostè és metge d’atenció especialitzada (hospitalària/sociosanitària): Visita pacients en algun 
centre d’atenció primària? 

o Sí 
o No 
o No sé / no responc 

Sexe 
o Home 
o Dona 
o No sé / no responc 

Any de naixement 

País de naixement 
o Espanya 
o Altre 
o No sé / no responc 

Quin país?  

Especialitat mèdica 

Quin any va començar a treballar com a metge?  

Quin any va començar a treballar en l’organització?  



 

Quines dificultats ha trobat per respondre al qüestionari?  

 


