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INTRODUCCIÓ
Històricament, la innovació i la recerca al SISCAT s'han gestionat des de
les oficines de transferència de resultats d'investigació (OTRIs)
associades als proveïdors de salut.

Aquest mecanisme, que funciona
adequadament per a investigacions
bàsiques, translacionals i clíniques,
ha demostrat carències per
gestionar la cadena de valor de la
innovació als hospitals, així com
a l'hora d'integrar els seus serveis
als centres de salut.

OBJECTIU
Iniciar, desplegar, avaluar i consolidar un programa de suport a la
innovació complementari i diferenciat a les OTRI que doni suport de
forma focalitzada als processos derivats de l'activitat de l'hospital.

Transformant la cultura innovadora de Can Ruti en 36 mesos
• Línia estratègica de Direcció-Gerència, i depenent de la mateixa
• Creació de la Direcció d'Innovació
• Desplegament del Programa d'Innovació com a instrument estratègic

MÈTODE

- Implantació d'activitats de 
promoció de la innovació

- Avaluació de l'impacte de les 
activitats

IMPLEMENTAR

- Redefinició de les activitats
desplegades

- Consolidació del programa 
d'innovació

CONSOLIDAR

- Definició de l'equip de treball, 
àrees de responsabilitat i activitats

- Planificació de les diferents
activitats a executar

PLANIF ICAR

RESULTATS

8+9
s'han organitzat més de 20 activitats formatives, així
com 3 grans esdeveniments sobre tecnologies emergents+20

s'han assegurat 8 col·laboracions amb empreses i 
centres de recerca, així com 9 acords de confidencialitat

s'ha representat a l'hospital en més de 50 esdeveniments. 
A més, l'hospital forma part de diversos grups de treball, 
participant en l'elaboració d'informes i recomanacions+50

12s'ha posat en marxa un programa d'acompanyament al 
clínic innovador que ha permès capturar i acelerar 

12 projectes amb alt valor de transferibilitat

s'han presentat més de 16 projectes competitius, i 
s'han assegurat més de 250,000 euros+16
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REFERÈNCIES

Professionals sanitaris de la GTMN 
treballant amb el programa d’innovació

Creixement en el nombre de 
professionals en projectes d’innovació

+300

500%
4/5 Departaments 

de l’hospital treballen amb 
el programa d’innovació
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