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Resultats Acords de gestió 2013 
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ACORD DE GESTIÓ DELS HOSPITALS DE L'INSTITUT 

CATALÀ DE LA SALUT 2013
VILADECANS

VERGE DE LA 

CINTA
ARNAU JOAN XXIII TRUETA TRIAS BELLVITGE

VALL 

D'HEBRON

 Equilibri pressupostari 30 10,01 30 0 8,85 30 30 7,55 1,47

 Facturació de Contracte Programa (Activitat) 30 30 30 30 30 30 30 30 30

 Facturació a tercers 5 4,73 0 5 4,62 5 0 2,68 5

Total:   65 44,74 60 35 43,47 65 60 40,23 36,47

 Incrementar el nombre d'intervencions majors programades i 

CMA per dia hàbil i quiròfan
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

 Disminuir el nombre d'hospitalitzacions de pacients crònics 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 Gestió MHDA: disminució dels pacients de fora zona 8 8 8 8 8 6,9 4,6 5,7 6,9

   Acompliment dels objectius de la part variable del CatSalut 5,5 3,48 4,03 4,4 4,13 4,13 4,03 2,93 4,95

 Millorar l'adhesió a la guia farmacoterapèutica de l'ICS 6 0,5 0,5 1 0,9 0,0  2,7 0,7 4,2

 Incrementar la seguretat dels pacients en l'ús de 

medicaments en l'àmbit intrahospitalari
1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Incrementar el % d'implantació de la recepta electrònica al 

desembre
1 0,9 1 1 1 1 1 1 1

Total:   30 22,39 23,03 23,90 23,55 21,49 21,76 19,82 26,46

 Reduir complicacions per septicèmia postquirúrgica 2,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5

 Superar l'autoavaluació segons els criteris d'avaluació de 

l'acreditació del Departament de Salut
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Total:   5 5 5 5 2,5 5 5 5 5

TOTAL : 100 72,13 88,03 63,90 69,52 91,49 86,76 65,06 67,93
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Acord de gestió Hospitals 2014 

 Canvis respecte l’estructura de l’acord de gestió 2013: 
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Àmbit Punts 2013 Punts 2014 

Sostenibilitat 65 55 

Qualitat, Seguretat i 

Accessibilitat 

30 42 

Millora organitzativa 5 3 

Augmenta la ponderació del grup Qualitat, Seguretat i Accessibilitat, 
reflectint la importància en el 2014 de la Llista d’espera, Urgències, 
Crònics i resta d’aspectes de qualitat i seguretat 
 
 
Tot i que en la majoria dels indicadors ja s’avança fites d’assoliment i de 
valoració del indicadors, en alguns es tracta de valors orientatius i 
s’adaptaran a la situació de partida de cada centre  
 



Estructura Acord de gestió Atenció Hospitalària 2014 

Bloc Objectius Punts 

1Sostenibilitat 

1.1 Assolir l’equilibri pressupostari del centre  30 

1.2 Facturació d’activitat de Contracte Programa 20 

1.3 Facturació a tercers  5 

2 Qualitat, 

seguretat i 

Activitat 

Assistencial  

2.1 Millorar 

accessibilitat  

2.1.1 Assolir el pla acordat amb el centre per els 14 procs. garantits 10 

2.1.2 Assolir el pla acordat amb el centres per els 49 procs. monitorats 5 

2.1.3 Millorar l’accessibilitat de les proves diagnòstiques dels grups 

monitorats 
3 

2.2 Millora maneig pacients crònics (per CRG>6 i >3 ingressos/any) 5 

2.3 Millorar en la gestió dels serveis d’Urgències.  

2.3.1. disminuir temps de permanència  

2.3.2. disminuir nº de pacients pendents d’ingrés a Urgències a les 8:00) 

2 

2 

2.4 Complir la resta dels objectius qualitatius comuns del contracte programa tant 

transversals, com de línia  
8 

2.5  Qualitat en la prescripció 

2.5.1 Grau compliment GFT 

2.5.2 Grau assoliment recomanacions PHF-APC 

3 

2 

2.6 Seguretat en l’ús de medicaments RAM i EM 1 

2.7 Seguretat del pacient (Risc de caiguda registrat a l’aplicatiu GACELA en el 100% 

dels pacients  ingressats > 60 anys i protocol de prevenció activat segons risc)  
1 

3 Millora 

organitzativa 

3.1 Informar les incidències mitjançant el TPSC Cloud del DS 1 

3.2 Millorar Registre en el sistema informatitzat de verificació quirúrgica (check list) 1 

3.3 Implantar gestió per processos transversals (crònics i urgències) 1 
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Objectiu 1.1: Equilibri pressupostari  

 Justificació : 

La sostenibilitat en l’escenari socioeconòmic actual es un objectiu i alhora una obligació per a cada 

centre. La inclusió d’aquests objectius procura la responsabilització de tota la organització en la 

sostenibilitat.  

 Objectiu: 

Despeses al 2014 ≤ Assignació pressupostària 2014 

 Indicador : S’avaluaran dos indicadors: 

● Compliment pressupostari sense  considerar  ni el pressupost ni la despesa de Farmàcia 

● Compliment pressupost de la Farmàcia,  

● (Assignació pressupostària 2014 - Despeses de l'exercici 2014) /Assignació pressupostària 

2014) x 100 

● Si Indicador  ≥ 0%: Indicador  = 25 per primer indicador , 5 per el segon 

● Si Indicador  > -0,5%:  Indicador  =  15 i 3 respectivament 

● Si  -0,5% < Indicador  ≥ - 3,5%:  

● Fórmula de proporcionalitat = ((3,5% - resultat de l'indicador 1)/3 %)) x (10 ó 2 respectivament) 

 

● Desviacions  superiors als 3,5% donen una valoració de zero. 
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Sostenibilitat 

Equilibri pressupostari 

a) Assolir l’equilibri pressupostari del centre 

b) Assolir acords de despesa de Farmàcia 

25   

5 

Hospitals 



Objectiu 1.2: Facturació d’activitat del CP  

 Justificació: 

El CP és la principal font d’ingressos de l’ICS i, en el cas dels hospitals, l’assignació es 

justifica en base a facturació. 

 Objectiu: 

Assolir el 100% de l’objectiu de facturació que marca el Contracte Programa en els seus 

apartats variables. 

 Indicador: 

    Import de l’activitat 2014 facturada i acceptada pel CatSalut     x 100 

    Import corresponent a l’activitat facturable segons CP 2014 

 Consideracions a l’avaluació: 

● No consideració a efectes de càlcul els programes d’import fix 

● La puntuació és 0 amb facturacions inferiors al 96%, i proporcional entre el 96 i el 

100% 
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Sostenibilitat Facturació d’activitat de Contracte Programa 20 

Hospitals 



Objectiu 1.3: Facturació a tercers  

 Justificació: 

L’ICS precisa assolir els objectius de facturació a tercers marcats per a generar crèdit 

suficient per cobrir les seves despeses. 

 Objectiu: 

Assolir o superar al 2014 el 100% de l’objectiu de facturació a tercers marcat per a 

l’hospital. 

 Indicador: 

     Import de l’activitat a tercers facturada l’any 2014  x 100 

 Objectiu de facturació a tercers l’any 2014 

 Consideracions a l’avaluació: 

● Fa referència a activitat facturada, no cobrada 

● S’exclouran convenis no basats en facturació d’activitat 

 Intervals de puntuació: 
● La puntuació és 0 amb facturacions inferiors al 90%, i proporcional entre el 90 i el 

100% 
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Sostenibilitat Facturació a tercers 5 

Hospitals 



Objectiu 2.1: Millora  accessibilitat 

 Justificació:  

Acomplir els compromisos del Departament de Salut amb la població en els aspectes de llista 

d’espera quirúrgica que s’han prioritzat en 14 procediments garantits i 49 procediments en 

seguiment . 

 Objectius: 

● Objectiu 2.1.1: Assolir el pla presentat per els 14 procediments en garantia 

● Objectiu 2.1.2: Assolir el pla presentat per els 49 procediments de seguiment 

● Objectiu 2.1.3: S’estableixen uns límits per cada grup monitorat al que se li assigna 

una ventalls de demora i es compara demora real amb els intervals admesos. 

 Consideracions a l’avaluació: 

● Els límits es determinen en cada un dels pactes 
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2 Qualitat, 

seguretat i 

Activitat 

Assistencial  

2.1 Millorar 

accessibilitat 

2.1.1 Assolir el pla acordat amb el centre per els 14 procs. garantits 10 

2.1.2 Assolir el pla acordat amb el centres per els 49 procs. monitorats 5 

2.1.3 Millorar l’accessibilitat de les proves diagnòstiques dels grups 

monitorats 
3 

Hospitals 



Demora proves diagnòstiques 
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Grup Procediments 
Assoliment 

100% 
Assoliment 

0% 
Assoliment 

proporcional 

A 

Colonoscòpia 

≤ 30 dies > 120 dies 
> 30 i <= 120 

(entre 0% i 50%) 
TC 

RM 

     

B 

Ecocardiografia 

≤ 90 dies > 120 dies 
> 90 i <= 120 

(entre 0% i 50%) 

Eco abdominal 

Eco ginecològica 

Eco urològica 

Endoscòpia esofàgica 

Mamografia 

Ergometria 

Gammagrafia 

     

C 
Polisomnografia 

≤ 120 dies > 120 dies  
Electromiograma 

 



Objectiu 2.2 : Millora maneig pacients crònics 
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 Justificació:  

L’atenció als pacients crònics és una de les prioritats del Pla de Salut alhora que una línia de 

millora de la salut i qualitat de vida dels pacients i de l’eficiència del sistema sanitari. 

 Objectiu: 

Disminuir el nombre d’estades dels pacients amb CRG >6 i que al 2013 hagin tingut 3 o més 

ingressos per patologia crònica 

 Indicador:  

(N Estades del grup al 2014 – N Estades del grup al 2013)   X 100 

N Estades de pacients amb 3 ó + ingressos per patologia crònica al 2013 

 Consideracions a l’avaluació: 

● Una de reducció de les estades igual o superior al 10% significa un 100% de 

compliment 

● Per cada 2% de reducció s’assigna un punt de compliment 

● Reduccions iguals o inferiors al 0% tenen una valoració de 0.  

● En cap cas es consideren en el grup els ingressos del 2013 i del 2014 d’aquells 

pacients que hagin sigut èxitus durant el període d’avaluació 

 
 

Qualitat, seguretat i 

Activitat Assistencial  

Disminuir el nombre d’estades per els pacients amb CRG>6 

i >3 ingressos/any) 5 

Hospitals 



Objectiu 2.3: Millorar la gestió d’Urgències 
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 Justificació:  

Els serveis d’Urgències són per un dels dispositius que més influeixen en l’avaluació per 

part del ciutadà del sistema sanitari i alhora la seva gestió te gran influència en el 

funcionament de la resta del hospital. 

 Objectiu:  

Disminuir el temps de permanència a Urgència tant dels pacients que requereixen ingrés 

com dels que no. 

 Indicadors:  

Temps de permanència:  

● (Temps mig d’estada a Urgències  al 2014 – Temps mig d’estada a Urgències al 2013 ) / 

Temps mig d’estada a Urgències al 2013 

Nº pacients pendents d'ingrés: Nº de dies que es compleix l’objectiu marcat  / nº dies 

valorats 

 Consideracions.  

● Es consideren només els serveis d’urgències medico-quirúrgics 

Qualitat, 

seguretat i 

Activitat 

Assistencial  

Millorar en la gestió dels serveis d’Urgències.  

• disminuir temps de permanència 

• disminuir nº de pacients pendents d’ingrés a Urgències a les 8:00) 

2 

2 

Hospitals 



Objectiu 2.4: Objectius de la part variable del Contr. 
Programa de CatSalut 
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 Justificació:  

El nou sistema de pagament vol augmentar el pes de la part variable en el contracte 

programa sent un sistema de Pagament per Resultats (P4P) 

 Objectiu:  

Aconseguir el màxim grau d’assoliment dels objectius comuns del contracte 

 Indicador:  

Cada objectiu disposa d’un indicador propi amb un pes definit pel CatSalut 

 Consideracions a l’avaluació: 

● Si per a l’avaluació no es disposa de dades dels objectius transversals, es 

redistribuirà el seu pes entre els individuals 

● Prioritàriament s’avaluarà en virtut de la informació CatSalut, si no està disponible 

per a l’avaluació es farà amb les dades pròpies 

 

Qualitat, seguretat i 

Activitat Assistencial  

Complir la resta dels objectius qualitatius comuns del 

contracte programa tant transversals, com específics 8 

Hospitals 



Objectiu 2.5: Qualitat de la prescripció 

13 

 Justificació:  

Acomplir amb els objectius que ens marca el CatSalut per millorar el perfil prescriptor de 

l’atenció especialitzada 

 Objectiu:  

1. Assolir al 2014 un percentatge de prescripció de fàrmacs inclosos a la GFT de 

l'ICS igual o superior a la fita definida 

2. Assolir un percentatge de prescripció de novetats terapèutiques al 2014 amb 

qualificació “Alternativa terapèutica amb informació comparativa no concloent” o 

“Existeixen alternatives terapèutiques més adequades” segons el PHF-APC  

inferior o igual a la fita establerta 

 

 Consideracions a l’avaluació:  

● 1: interval valoració 70% - 80% 

● 2: interval valoració  3 % - 2% 

 

 

Qualitat, seguretat 

i Activitat 

Assistencial  

Adhesió a la Guia Farmacoterapéutica 

Assolir un determinat valor mínim en l’índex de qualitat de 

prescripció de fàrmacs (seguiment de les recomanacions del 

PHF-APC (antic CANM)) 

3 

 

2 

HOSPITAL % Adherència 
GFT 

% PHF-APC 

H. U. BELLVITGE 69% 2,6% 

H. U. VALL D'HEBRON 78% 1,9% 

H. U. ARNAU DE VILANOVA 71% 2,6% 

H. VILADECANS 66% 2,5% 

H. U. DR. JOSEP TRUETA 71% 3,0% 

H. U. GERMANS TRIAS I PUJOL 71% 2,2% 

H. U. JOAN XXIII 72% 2,7% 

H. VERGE DE LA CINTA 67% 3,2% 

 

Hospitals 



Objectiu 2.6: Seguretat en l’ús dels medicaments 

 Justificació:  

Els medicaments són una causa important de morbiditat atesa la freqüència de reaccions adverses (RAM) 

que provoquen i la seva gravetat potencial. El caràcter previsible dels errors de medicació, fa que es faci 

imprescindible la implantació d'estratègies per a la prevenció dels errors. Només coneixent i analitzant els 

errors que ocorren, es podran desenvolupar estratègies dirigides a evitar que aquests tornin a produir 

 Objectiu:  

Assolir un nombre mínim de notificació de sospites de RAM greus o mortals 

Assolir un nombre mínim de notificació de Errors de medicació i d’accions correctores sobre els errors 

 Indicador: 

Nombre de RAM greus o mortals notificades x1000 / Total ingressos hospitalaris 

Nombre de EM notificats x1000 / Total ingressos hospitalaris 

 Consideracions:  

RAM greu: Posa en risc la vida, allarga l’estada, motiva  

la hospitalització, causa discapacitat o provoca anomalia  

congènita.  

RAM Es valora a partir d’un registre superior al 3 per mil,  

assolint el 100% valoració en el nivell 10 per mil 

EM Es valora a partir d’un registre superior al 5 per mil, 

assolint el 100% de valoració en el nivell 15 per mil.  
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Qualitat, seguretat i Activitat 

Assistencial  

Reaccions Adverses Medicamentoses (RAM) 

Errors de Medicació (EM) 
0,5 

0,5 

HOSPITAL Registre 
RAM ‰ 

Registre  
EM ‰ 

H. U. BELLVITGE 20,15‰  

H. U. VALL D'HEBRON 10,37‰  

H. U. ARNAU DE VILANOVA 1,35‰ 1,0‰ ¿? 

H. VILADECANS 7,03‰ 8,7‰ 

H. U. DR. JOSEP TRUETA 1,59‰ 3,0‰ 

H. U. GERMANS TRIAS I PUJOL 4,68‰ 14,0‰ 

H. U. JOAN XXIII 3,74‰  

H. VERGE DE LA CINTA 1,15‰  

 

Hospitals 



Objectiu 2.7: Seguretat del pacient 

 Justificació:  

Les caigudes són una causa important de morbiditat intracentre i tenen efectes greus sobre 

els pacients més fràgils 

 Objectiu:  

Assolir el 100% d’avaluacions de risc de caiguda en pacients > 60a i compliment del 

protocol de prevenció adequat al risc en el 100% 

 Indicador: 

     Nombre pacients > 60a avaluats    N de pacients > 60a amb protocol complert 

 Nombre d’ingressos pacients > 60a     Nombre pacients > 60a avaluats amb risc 

 Consideracions:  

Protocol complert: S’han pres, (i consta registrat), les mesures de prevenció que indica el 

protocol. 

El valor de l’indicador dona el % de resultat sobre la puntuació total. Per avaluar la 

realització del protocol es farà un tall de prevalença 
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Qualitat, seguretat i Activitat 

Assistencial  

Avaluació del risc de caiguda en el 100% 

pacients > 60a. Protocol activat segons risc 1 

Hospitals 



Objectiu 3.1: Millora organitzativa 

 Justificació:  

Les millores en la seguretat del pacient passen per registrar incidents i esdeveniments 

adversos de tot tipus per tal de poder fer els oportunes correccions 

 Objectiu:  

Implantar i consolidar el sistema de notificació d’esdeveniments adversos i gestió de riscos 

als hospitals d’aguts mitjançant l’eina TPSC CLOUD™, que el Departament de Salut ha 

posat a disposició dels centres. 

 Indicador: 

     Almenys una comunicació per cadascun dels diferents esdeveniments de les 12 

diferents opcions del TPSC Cloud: medicació, caigudes, productes sanguinis, dispositius, 

infeccio/úlceres, nutrició, comportament del pacient, oxígen, documentació analògica i 

digital, gestió clínica, gestió clínico-administrativa, infraestructures  

 Consideracions:  

Es considerarà fet/no fet 
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3.1 Informar les errades de medicació al TS Cloud del DS 1 
Millora organitzativa 

Informar d’incidents i esdeveniments 

adversos al TPSC Cloud 
1 

Hospitals 



Objectiu 3.2: Millora organitzativa 

 Justificació:  

Els esdeveniments adversos en cirurgia tenen una morbi-mortalitat ben documentada a la 

literatura mèdica. Igualment hi ha evidència de que els controls de seguretat redueixen els 

esdeveniments adversos. 

 Objectiu:  

Utilitzar el check-list informatitzat a l’àmbit quirúrgic amb excepció de la cirurgia menor. 

 Indicador: 

     Nº de intervencions en les que s’ha complimentat el check-list * puntuació /total 

d’intervencions majors programades. 

 Consideracions:  

Es ponderarà entre el 60 i el 80% tenint en compte percentatge de intervencions en que s’ha 

complimentat el check-list 

● A partir 80 %  100% compliment 

● Registre inferior a 60 % 0% compliment 

 Una intervenció amb registre complert en els tres formularis té un punt 

 Una intervenció amb registre complert en dos formularis té 0.75 punts 

 Una intervenció amb registre complert en 1 formulari té 0,5 punts  
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3.1 Informar les errades de medicació al TS Cloud del DS 1 
Millora organitzativa 

Utiltizar el sistema de verificació quirúrgica (check-

list) 
1 

Hospitals 



Objectiu 3.3: Millora organitzativa 

 Justificació:  

Dos processos transversals, crònics i urgències, abordats segons la metodologia de procés, 

permetrà plantejar accions de millora sobre dos de les línies assistencials claus. 

 Objectiu:  

Identificar punts crítics i accions de millora sobre aquests dos processos.  

 Indicador: 

Es valorarà memòria amb les actuacions realitzades al llarg del 2014: Constitució del grup 

de treball, Punts crítics detectats, Accions de millora, Constitució del grup de seguiment, 

Identificació del propietari de procés, Calendari de desplegament de les accions  
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3.1 Informar les errades de medicació al TS Cloud del DS 1 
Millora organitzativa 

Implementar metodologia de gestió per processos 

en dos processos transversals: crònics i urgències 
1 

Hospitals 


