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Els tres pilars de la qualitat en atenció sanitària
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Atenció sanitària

Atenció sanitària Resultats clínics

Resultats

La perspectiva del pacient

Atenció centrada en la persona

≠

Interaccions amb el sistema
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Què volen els pacients?



Com conèixer la perspectiva del pacient

The Health Foundation



PREMs/PROMs

Mesures estàndard

Instrument de mesura

 Adequat a l’objectiu

 Elaborat amb la participació de 
pacients

 Validat (constructo, contingut, 
característiques mètriques, ...)

 Testat
 Amb capacitat per a detectar 

diferències 
 Amb sensibilitat per a detectar 

canvis en el temps

Metodologia d’administració 

 Identificació de la població diana
 Selecció de la mostra (grandària, 

mètode de selecció, 
representativitat, ...)

 Mètode d’administració del 
qüestionari

 Temps (en quin moment)
 Control de la qualitat de les dades
 Prevenció de possibles biaixos
 ...



MESURES 

REPORTADES PELS 

PACIENTS 

PREMs
Mesures de l’EXPERIÈNCIA 

dels pacients amb el procés 

assistencial

PROMs
Mesures de RESULTATS 

des de la perspectiva dels 

pacients

Com va anar el 

procés d’atenció?
Experiència

Satisfacció

Com estàs?
Qualitat de vida (QVRS)

Capacitat funcional

Símptomes / complicacions

Patient-reported measures (PRMs)



PROMs

Qualsevol informació procedent directament dels 
pacients, sense interpretació de professionals ni 
d’altres persones, sobre com es manegen o senten en 
relació a un problema de salut o el seu tractament

Conjunt estandarditzat i validat de preguntes per mesurar la 
percepció dels pacients sobre factors com:
- El seu estat de salut 
- La seva capacitat funcional
- La seva qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS)

(King’s Fund, 2009)



Per què PROMs?

Professionals i pacients no sempre coincideixen en quins resultats 
consideren rellevants



PROMs

Tipus

Genèrics

QVRS

Específics

Símptomes

Disconfort / ansietat

Necessitats no cobertes

Problemes de salut

Exemples
EQ-5D (EuroQol 5D)
SF-36 (Short Form 36)
NHP (Nottingham Health Profile)
...
NPRS (Numeric Pain Rating Scale)
FSS (Fatigue Severity Scale)
K10 (Kessler Phsychological Distress Scale)
GAD-7 (General Anxiety Disorder Scale)
WHODAS (WHO Disability Assessment Scale)
OHS (Oxford Hip Score) / OKS (Oxford Knee Score)
AVVQ (Aberdeen Varicose Vein Questionnaire)
ORIDL (Outcome Related Impact on Daily Life)
PAM-13 (Patient Activation Measure)
GPE (Global Perceived Effect)
SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire)
CFQ (Cystic Fibrosis Questionnaire)
CHIP (Child Health and Illness Profile)
...



Sum of all interactions shaped by an organization's culture that 
influence patient perceptions across the continuum of care.

The Beryl Institute

Patient experience encompasses the range of interactions that 
patients have with the health care system, including their care from 
health plans, and from doctors, nurses, and staff in hospitals, 
physician practices, and other health care facilities. As an integral 
component of health care quality, patient experience includes 
several aspects of health care delivery that patients value highly 
when they seek and receive care, such as getting timely 
appointments, easy access to information, and good communication 
with health care providers. Agency for Healthcare Research and Quality

Feedback from patients on ‘what actually happened’ in the course 
of receiving care or treatment, both the objective facts and their 
subjective views of it. Dr Foster Intelligent Board

Experiència de pacient



PREMs

EXPERIÈNCIA         vs SATISFACCIÓ

 Mesura què va passar realment
 Es focalitza en esdeveniments 

específics: permet saber si 
determinades coses van passar en 
moments concrets

 Mesura què importa als pacients
 Els resultats identifiquen àrees de 

millora...
 ... i permeten comparacions / 

benchmarking

 Major subjectivitat: implica judicis de 
valor

 Molt influïda per les expectatives i 
preferències personals

 Major influència de l’entorn social i 
cultural

 Sovint poca especificitat: no 
reflecteix la complexitat del procés 
assistencial



PREMs

Inclou:
 Gestió del temps
 Accessibilitat als serveis
 Entorn físic (neteja, confort,...)
 Tracte i interaccions amb els 

professionals
 Disposició per escoltar
 Informació i comunicació
 Confiança en els professionals
 Participació en la presa de 

decisions
 Coneixement del pla terapèutic
 Continuïtat de l’atenció i 

coneixement dels circuits
 Coordinació i organització
 Atenció psicosocial
 Suport personal

Dimensions / atributs

Accessibilitat

Tracte – Interacció amb els 

professionals

Informació

Entorn – equipament

Coordinació

Valoració global



PREMs. Exemples

 Picker Patient Experience Questionnaire (PPE-15)
 Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems 

(CAHPS US) 
 Quality from the Patients’ Perspective (QPP) and QPP 

Shortened (QPPS)
 NHS Inpatient Survey (NHSIS)
 Scottish Inpatient Patient Experience Survey (SIPES)
 Hong Kong Inpatient Experience Questionnaire (HKIEQ)
 Patient Experience Questionnaire (PEQ)
 Norwegian Patient Experience Questionnaire (NORPEQ)
 In-Patient Experiences of Health Care (I-PAHC)
 Patient Perceptions of Care (PPQ)
 ...



PROPOSTA QÜESTIONARI

VALIDACIÓ: COMPRENSIÓ I CARACTERÍSTIQUES MÈTRIQUES (500 CASOS)

ELABORACIÓ DEL QÜESTIONARI DEFINITIU

Disseny i elaboració de qüestionaris
Unitat d’Experiència de Pacient



PLA D'ENQUESTES DE PERCEPCIÓ, EXPERIÈNCIA I SATISFACCIÓ DELS USUARIS DEL CATSALUT  - PLAENSA 2003-2021

PLAENSA 2003-2021

Línia de servei / Procés

2003/2
004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021Línia de servei / Procés

Atenció Primària

Atenció a la salut mental amb internament

Atenció especialitzada ambulatòria

Transport sanitari no urgent

Servei d'Emergències Mèdiques - 061 CatSalut Respon - 

Consulta Assistencial Telefònica

Cirurgia major ambulatòria

Recepte elctrònica

Atenció al procés d'embaràs, part i puerperi

Oxigenoteràpia crònica a domicili

Rehabilitació ambulatòria

Hemodiàlisi ambulatòria 

Teràpies de pressió positivia continua en les víes 

respiratòries

Atenció Primària

Atenció hospitalària

Atenció sociosanitària

Atenció a la salut mental ambulatòria

Atenció hospitalària urgent

Qüestionaris PLAENSA



 Font d’identificació de la població diana
 Identificació de les unitats mostrals i/o d’anàlisi
 Càlcul de la grandària de la mostra
 Extracció d’una mostra aleatòria estratificada per unitats
 Quotes per grups d’edat i gènere
 Formació dels equips d’enquestadors
 Administració amb sistema  CATI (Computer Assisted

Telephone Interview)
 Seguiment i supervisió de la qualitat de les enquestes
 Anàlisi de resultats:

 Revisió de les dades
 Característiques sociodemogràfiques de les respostes
 Descripció de les respostes a les preguntes
 Càlcul dels indicadors
 Comparacions i anàlisi de l’evolució

 Conclusions

Metodologia de l’enquesta



PREMs i PROMs. Utilitats

MICRO
Individual

MESO
Servei / centre / 

territori

MACRO
Sistema

Millora la qualitat assistencial
Facilita la presa de decisions compartida
i l’Atenció Centrada en la Persona (ACP)

Comparació entre centres i serveis
Benchmarking
Identifica què funciona bé i àrees de millora
Facilita avaluacions amb dades de la pràctica 
real

Avaluació de la qualitat dels serveis
Comparació entre proveïdors i sistemes
Identificar àrees de millora del sistema



Línies de futur

 Augmentar la periodicitat de les enquestes
 Adaptar les metodologies d’administració dels qüestionaris 

tenint en compte les noves tecnologies
 Incrementar l’impacte sobre les accions de millora
 Facilitar la incorporació de les dades en els processos de 

presa de decisions
 Posar en marxa un sistema de monitoratge i alertes en 

relació a l’experiència del pacient
 Promoure el benchmark entre centres i/o proveïdors
 Incorporar les necessitats i expectatives dels pacients en el 

disseny dels models i circuits assistencials
 ...



Gràcies !


