Àrea d’atenció sanitària

Expedient SCS-2019-20294

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA REALITZACIÓ D’UNA AVALUACIÓ EXTERNA DE LA

SERVEI CATALA DE LA SALUT

QUALITAT DELS SERVEIS I CENTRES PROVEIDORS D’ATENCIÓ URGENT A CATALUNYA (SISCAT)

ANTECEDENTS:

L’atenció sanitària urgent és un dels serveis sanitaris públics més utilitzats per la ciutadania. La
capacitat de resolució, la seguretat clínica, el tracte interpersonal, la gestió del temps i el confort són
els principals factors que valoren els usuaris i que a l’hora ofereixen més bons resultats assistencials.
Un dels principals objectius del Servei Català de la Salut és el de garantir les bones pràctiques en
l’atenció a les persones i garantir la qualitat assistencial; el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del
sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) estableix el Servei Català de la
Salut com a responsable de portar a terme un seguiment i control de l'aplicació dels estàndards de
qualitat en el conjunt de la xarxa assistencial.
Durant l’any 2017, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) van posar en marxa
el Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC) per impulsar mesures que permetessin millorar la
prestació de l’atenció sanitària urgent a Catalunya, en termes d’equitat d’accés, adequació i qualitat
de l’atenció prestada.
Després de més de dos anys de recorregut, des del CatSalut es veu la necessitat d’avaluar el grau
d’implantació dels eixos bàsics d’aquest Pla Director. D’aquesta manera permetrà detectar-ne les
mancances i les febleses, però alhora les fortaleses i oportunitats que s’obren des de la idea inicial, i
així millorar la qualitat i el valor assistencial cap al ciutadà.
La diversitat socioeconòmica i del territori ha fet que les necessitats assistencials urgents no siguin
homogènies. Els serveis d’urgències s’han adaptat a aquestes diferències, de manera que han emergit
models organitzatius diferents, tan en estructures com en prestacions. Així doncs, el CatSalut també
té interès en conèixer els diferents models organitzatius i com s’interrelacionen, per detectar-ne els
punts en comú d’acord amb el PLANUC i identificar els models d’excel·lència, les millors pràctiques i
les millors organitzacions en qualitat i satisfacció cap als ciutadans i professionals.
El 20 de juny de 2012 entra en vigor la instrucció 06/2012 del CatSalut segons la qual, tota l’activitat
d’atenció primària i d’atenció urgent del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT), s’haurà de notificar als dos nous registres del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) creats
amb aquesta finalitat: el CMBD-AP (atenció primària) i el CMBD-UR (urgències). Des de llavors s’han
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produït canvis en el propi registre i en el sistema de pagament de l’atenció especialitzada, que han
posat de manifest mancances d’informació i diferències en el model d’atenció dels diferents centres.
A més, el CMBD-UR, de manera progressiva, ha anat incorporant informació per conèixer de manera
més exhaustiva quines són les etapes assistencials per les quals passa el pacient i en quins espais físics
resta ubicat en cada moment. Aquestes dades han permès observar el comportament de la demanda
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d’atenció urgent, avaluar la qualitat i millorar la planificació. És necessari continuar millorant la
qualitat de les dades i desenvolupar nous indicadors que permetin mesurar de manera fiable els
resultats i siguin d'ajut estratègic per la planificació.
Aquestes mesures suposen canvis implícits en la recollida de les dades al CMBD-UR i canvis implícits
en la recollida de les dades al CMBD-HA, amb un eventual impacte sobre la facturació dels centres del
SISCAT. A més, un dels punts del PLANUC és conèixer l’estructura, equipament i poder disposar
d’informació de qualitat sobre el procés assistencial dels pacients atesos als serveis d’urgències,
mitjançant el Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD), de manera àgil i homogènia.
Per tots els motius esmentats, proposem una auditoria que ens permeti conèixer el grau
d’implantació dels eixos del PLANUC, com s’organitzen els diferents dispositius d’atenció urgent,
l’adequació de la informació que es tramet al CatSalut a partir de les dades originals i les
característiques estructurals i d’equipament, per avaluar si es respon fidelment a l’assistència
prestada amb els criteris d’equitat, adequació i qualitat definits al PLANUC. I també per a valorar si es
podria aconseguir una major coherència en la facturació de les hospitalitzacions urgents.
Aquesta actuació comportaria verificar els circuits assistencials de tots els serveis d’urgències de
primària i hospitalària dels centres SISCAT, a més de certes àrees del Servei d’Emergències Mèdiques
(SEM), per tal de conèixer presencialment l’organització, l’estructura, l’equipament i fins a quin punt
es recull de forma correcta i homogènia la informació que s’acaba trametent al CatSalut, en termes
dels CMBD d’urgències i d’hospitalització.
En resum, l’auditoria ha de permetre avaluar i promoure la màxima alineació amb el PLANUC,
identificar les millors organitzacions, promoure un model assistencial i criteris organitzatius comuns i
d'excel·lència, estandarditzar indicadors de qualitat, sobretot de temps i d’espais alhora que s’han de
definir els espais assistencials i fer recomanacions d’estructura bàsica i de cartera dels diferents
dispositius d’atenció urgent.

OBJECTE:
Els objectius de l’auditoria són, doncs:
-

Mesurar el grau d’implementació dels eixos claus del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya.
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-
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-

Conèixer l’organització estructural i d’equipaments dels serveis d’urgències del Sistema
Sanitari Integral d’utilització pública (SISCAT) per valorar-ne la seva idoneïtat.
Conèixer l’exhaustivitat de la notificació i la qualitat de la informació de les dades que
s’envien al CatSalut sobre les urgències ateses als centres obligats a informar del Conjunt
Mínim Bàsic de Dades d’atenció urgent del SISCAT.
Disposar d’un recull sistematitzat del procés d’atenció a les urgències amb la finalitat
d’analitzar-lo, optimitzar-lo i que serveixi per desenvolupar instruments de millora.

1.- METODOLOGIA
Per assolir l’objectiu anterior, l’entitat adjudicatària haurà de realitzar les següents activitats:
1.1.- Treball de camp:
- Verificació de la informació aportada pels Centres hospitalaris, Centres d’urgències d’atenció
primària (CUAP) i Centres de coordinació i informació del SEM relacionats respectivament a l’annex 1,
2 i 3 d’aquest plec, d’acord amb un qüestionari definit, on s’enregistraran les característiques generals
de cada centre en l’àmbit de la gestió de les urgències. Aquesta verificació es farà de forma presencial
a cadascun dels centres.
- Recollida de dades i verificació d’una mostra de registres individuals de cada centre que consten al
CMBD-UR, i al CMBD-HA en el cas dels pacient que ingressen al mateix centre, d’acord amb la plantilla
de variables definida als annexos 4, 5 i 6.
Per a aquesta tasca, l’entitat adjudicatària emprarà un fitxer facilitat pel CatSalut, amb els registres de
la mostra que contindrà dades de caràcter personal, entenent com a dades personals les definides en
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades. Per tal que l’adjudicatari pugui accedir a aquestes dades, s’haurà
d’acomplir amb les obligacions que estableixi aquesta normativa i d’acord amb el Delegat de
Protecció de Dades.
Les dades s’hauran de recollir de la història clínica i altres documents dels diferents sistemes
informàtics (hospitalització, servei d’urgències, admissions, etc.) de cada hospital i CUAP, i del Sistema
Informàtic del SEM (SITREM), en una mostra de les urgències de l’any 2019 notificades al CMBD-UR i
dels ingressos urgents notificats al CMBD-HA, que variarà en funció del tipus de recurs, del tipus
d’activitat i del nombre d’urgències anual atès a cadascun d’ells. S’ha fet una estimació del nombre
d’històries a revisar ja que la mostra definitiva s’haurà de calcular a partir de l’anàlisi específica de
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l’activitat de cada centre:
- hospitals: entre 30 i 125 històries, per centre.
- CUAP: entre 75 i 100 històries, per centre en funció d’on s’ha atès la urgència (al centre o al domicili) .
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- SEM: 475 històries, en funció del tipus de recurs (ambulància bàsica o medicalitzada, helicòpter, etc.)
A més de contrastar les dades enviades al CMBD amb les originals que consten al centre, s’haurà de
mesurar l’exhaustivitat de la notificació, és a dir, verificar si s’han enviat totes les urgències que s’han
atès en cada servei durant el període d’estudi. També s’haurà de comprovar que s’hagin notificat
correctament al CMBD-UR i al CMBD-HA les urgències hospitalàries que han ingressat al propi centre,
o que han estat més de 16 h, des de la sol·licitud de l’ingrés fins el moment de l’alta hospitalària, o
que han mort a urgències.
1.2- Anàlisi i resultats:
Anàlisis de les dades, elaboració i presentació dels resultats del treball d’acord amb les taules i els
informes descrits a l’apartat 3H.

2.- TERMINI DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS
El termini màxim per a la finalització del treball de camp serà de 5 mesos un cop iniciades les
verificacions. La presentació dels resultats finals s’haurà de realitzar 4 setmanes després de finalitzar
el treball de camp.
Les fases previstes per assolir la realització dels treballs en aquests terminis seran:

Fase A: Des de la formalització del contracte (dues setmanes)
Durant aquest període, s’hauran de realitzar les següents fites:
- el CatSalut comunicarà als centres destinataris l’inici de l’auditoria i els traslladarà el qüestionari per
a la seva complementació i devolució.
- l’empresa contractista haurà de dur a terme la formació específica de l’equip que destinarà a la
realització del treball de camp
- l’empresa contractista presentarà la seva proposta de calendari de realització del treball de camp.
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Les dates concretes d’inici del treball de camp seran comunicades a cadascun dels centres amb 10 dies
d’antelació.
Qualsevol modificació d’aquest calendari haurà de ser comunicada i aprovada pel CatSalut .
-

Es realitzaran totes les tasques que permetin dur a terme el treball, s’elaborarà i entregarà la
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documentació necessària per iniciar els preparatius de les tasques del treball de camp, així com la
selecció de casos en el cas de la comprovació de dades del registre de CMBD-UR i del CMBD-HA, que
s’haurà de verificar durant el treball de camp.

Fase B: anàlisi pilot (màxim 5 dies)
De comú acord es seleccionaran 2 o 3 centres per dur a terme la recollida d’informació i verificació del
qüestionari.
Una vegada finalitzada aquesta revisió, es realitzarà una sessió de control per part del CatSalut, on es
determinarà la idoneïtat dels procediments de comprovació dels documents i dades, així com si hi ha
necessitat d’introduir modificacions en el procediment.
Si d’aquest anàlisi se’n deriven canvis substancials en el disseny de la plantilla (i per tant en tots els
fitxers de dades que se’n deriven) que faci inviable el compliment del calendari aprovat, s’acordarà un
nou calendari, sense sobrepassar el límit 2 setmanes més del previst inicialment.

Fase C: recollida de la informació (5 mesos):
Es realitzarà la comprovació de les característiques estructurals i de procediments de tots els serveis
d’urgències que es recollirà al qüestionari i també de les dades sobre una mostra de registres
individuals de cada centre que consten al Registre de CMBD-UR i CMBD-HA, que es recolliran en un
fitxer amb l’estructura específica per a cada tipus de recurs (annexos 4, 5 i 6).
.- Sobre la comprovació de l’estructura i procediments dels serveis d’atenció urgent, la recollida de
dades complirà les següents especificacions:
Àmbit: Catalunya.
Univers: tots els serveis d’urgències dels centres hospitalaris, els centres d’urgències d’atenció
primària del sistema sanitari català (SISCAT) i Centre de Coordinació Sanitaria del Servei
d’Emergències Mèdiques (SEM).
Procediment de mostreig: cap.
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El treball de camp no podrà sobrepassar 5 mesos un cop iniciat. Els dies festius, així com els dissabtes,
no es podran realitzar tasques del treball de camp.

.- Sobre la comprovació de dades de CMBD sobre una mostra, la recollida de dades complirà les
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següents especificacions:
Àmbit: Catalunya.
Univers: persones ateses als serveis d’urgències dels centres del sistema sanitari català
(SISCAT). Procediment de mostreig: mixt aleatoritzat i altres designats.
El treball de camp tampoc podrà sobrepassar els 5 mesos un cop iniciats. Els dies festius, així com els
dissabtes no es podran realitzar tasques del treball de camp.

Fase D: resultats (4 setmanes):
Explotació estadística i lliurament de base de dades, documents i taules al CatSalut, així com els
informes per a cada un dels centres participants en el projecte i l’informe global. Els documents
hauran d’ésser presentats després de 4 setmanes d’acabar el treball de camp.

3. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS
El treball objecte d'aquest contracte s’haurà de realitzar donant compliment als requeriments que es
detallen a continuació i tot allò que hagi presentat l’empresa en la seva oferta.

A. Equip de treball
1.

Destinar de forma efectiva a l’execució del contracte l’equip de treball que va proposar a la
licitació.

2.

Designar un responsable supervisor del projecte, que serà l’únic interlocutor vàlid al llarg de
tot el treball.
Els integrants dels equips de treball han de tenir coneixements suficients del sistema sanitari
català i, concretament, de l’àrea d’urgències (per exemple, graduat en infermeria).
La totalitat del projecte serà monitoritzat i avaluat per un equip dirigit per una persona amb
coneixements del sistema sanitari català i de l’àrea d’urgències en particular, amb una altra
persona de suport tècnic amb perfil i de característiques similars.

3.
4.
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5.
6.

Dotar els membres de l’equip de treball de l’equipament tècnic digital adequat i necessari per
dur a terme les tasques pertinents.
Qualsevol canvi en relació a l’equip de persones que configuren l’equip, i/o als rols de
cadascun d’ells en el projecte, haurà de ser prèviament autoritzat pel CatSalut

SERVEI CATALA DE LA SALUT

B. Formació del personal
1.
2.
3.

Dur a terme la formació del 100% dels tècnics que participaran en el projecte.
La formació la conduirà el responsable supervisor del projecte del treball de l’empresa
contractista seguint les directrius del CatSalut, que sempre que vulgui ha de poder assistir-hi.
Entregar un document d’ajuda (help) i explicar en detall la plantilla de revisió, al 100% dels
tècnics que participin en la fase de recollida de la informació.

C. Plantilla de revisió
El CatSalut presentarà una proposta de plantilla que pot ser revisada per l’adjudicatari sempre amb el
consens dels responsables del CatSalut.
Les obligacions de l’empresa contractista en relació a la plantilla de revisió són:
1.
2.
3.
4.

Adaptar la plantilla a la metodologia de recollida de la informació.
Confeccionar una aplicació informàtica de gestió del treball de camp.
Modificar la plantilla en funció dels resultats obtinguts en la valoració pilot dels 2 primers
centres.
L’empresa contractista haurà de respectar (exceptuant les millores pactades) la plantilla en la
seva forma original, la qual contempla ítems de resposta binaria, de resposta múltiple i alguns
de resposta oberta.

En el cas de la comprovació de dades de CMBD, juntament amb la plantilla es presentarà una taula
amb les variables ( annexos 4, 5, i 6 ) que caldrà verificar d’un nombre d’històries clíniques que variarà
en funció del nombre d’urgències ateses al centre sanitari a auditar. Aquestes dades s’hauran de
verificar en el sistema d’informació de cada entitat.

D. Realització de les comprovacions
1.

Recollir la informació de forma presencial segons el qüestionari amb indicadors i les variables
dels annexos 4, 5 i 6.

2.

Realitzar les comprovacions, es a dir, seguir les instruccions definides per la recollida de
documentació i informació per a complimentar el qüestionari.

3.

Les comprovacions (control i seguiment) es realitzaran qualsevol dia de de dilluns a
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divendres i són optatives a criteri del CatSalut i l'empresa contractista en funció del ritme del
treball de camp.

SERVEI CATALA DE LA SALUT

4.

El treball de camp es podrà iniciar alhora en diversos centres per tal es pugui dur a terme
l’objectiu de finalitzar en el període establert.

E. Controls de qualitat del treball de camp
1.

Lliurar, un cop completades les revisions de les dades en 2 centres pilot, un document on es
detalli els resultats obtinguts, així com les observacions que es creguin pertinents i qualsevol
altre informació per part dels tècnics del projecte.

2.

Lliurar un fitxer complet d'incidències de treball de camp on constin totes les gestions
realitzades durant la recollida de les dades i totes les variables de control de qualitat que els
tècnics del CatSalut considerin necessàries, com per exemple l’hora d’inici i final de la
jornada, copia de documents, imatges o qualsevol document que acrediti la resposta a la
plantilla.

F. Codificació dels ítems oberts
S’hauran de lliurar els manuals de codificació i la relació completa de verbatims (literals dels ítems
oberts) dins de la matriu de dades, en format Excel, Acces o equivalent, al costat del codi assignat a fi i
efecte de poder verificar la qualitat de la codificació realitzada.

G. Codificació dels ítems múltiples
Els ítems de resposta múltiple de la plantilla s’hauran de lliurar codificats i tancats d’acord amb els
codis que fixarà el CatSalut. En cas que fos necessari obrir altres codis s’haurà de notificar al CatSalut i
aquest ho haurà d’aprovar.

H. Resultats
A continuació és relacionen i s’indiquen les especificacions dels documents de treball i de resultats
que s’han de lliurar:
- Informe global del projecte.
- Informe individual de cada centre participant a l’auditoria
- Taules, gràfiques i la resta de la informació utilitzada (registres, documents,...)
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4. PLANTILLA VÀLIDA

SERVEI CATALA DE LA SALUT

A efectes d’aquest contracte es considerarà que una comprovació de registre s’ha finalitzat i és vàlida
quan compleixi els següents requisits:
1.

El registre ha estat sotmès a la revisió i complementació de la totalitat dels ítems.

2.

En el cas que no es pugui complimentar el total de casos de cada centre caldrà
comunicar-ho al CatSalut, que podrà realitzar una nova selecció de casos o be farà
constar les incidències identificades.

5. SEGUIMENT I CONTROL
Totes les comunicacions referents al seguiment dels treballs es realitzaran mitjançant comunicacions
entre la persona responsable designada pel contractista, la responsable del contracte del CatSalut i el
personal tècnic que designin cadascuna de les parts.
La planificació definitiva del calendari de treball serà la que determini el responsable del contracte del
CatSalut, prèvia audiència al contractista i es comunicarà de manera formal.
Qualsevol modificació pel que fa al calendari de treball així com qualsevol altre canvi que afecti a les
prescripcions d’aquest plec haurà de ser aprovada per la persona responsable del contracte del
CatSalut.
El CatSalut ha de gaudir de lliure accés als documents i informes del treball de camp.

6. MITJANS PERSONALS I MATERIALS DE QUE CAL DISPOSAR PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El contractista ha de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució del
contracte.
Caldrà acreditar que es disposa dels mitjans mínims que s’indiquen en aquesta prescripció, així com
aquells que s’hagin ofert en la proposició tècnica. Els mitjans dels quals s’ha d’acreditar la seva
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disponibilitat són els següents:
- Número suficient de persones que permeti finalitzar el treball de camp abans del període establert de
5 mesos, amb una jornada de màxim 8 hores diàries.

SERVEI CATALA DE LA SALUT

- El responsable que s’assigni al projecte ha de tenir experiència prèvia en el camp de la salut i de la
manipulació de documents sanitaris. També es valorarà que els altres integrants de l’equip de treball
tinguin experiència en el mateix camp.
- Maquinària, material i equip tècnic: per a la gestió del treball de camp i l’explotació estadística dels
resultats s’ha de disposar d’un programari adequat. Caldrà presentar els resultats i les dades
obtingudes en formats que permetin la seva reproductibilitat, tant a nivell d’accés a informes o
documents com a tabulacions que permetin l’explotació estadística.
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7. INDEX DELS ANEXOS:


Annex 1 Centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) del SISCAT que notifiquen activitat
d'urgències al CMBD-UR

SERVEI CATALA DE LA SALUT



Annex 2 Centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) del SISCAT que notifiquen activitat
d'urgències al CMBD-UR



Annex 3 Activitat notificada al CMBD-UR pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)



Annex 4 Plantilla de recollida de dades d'urgències hospitalàries al CMBD.



Annex 5 Plantilla de recollida de dades ateses als CUAP notificades al CMBD.



Annex 6 Plantilla de recollida de dades d'urgències ateses pel SEM notificades al CMBD.
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