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De la teoria a la pràctica: aplicació de la metodologia d’experiència 

de pacient en el projecte de Centre d’Alta Precisió Diagnòstica
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INTRODUCCIÓ i OBJECTIUS
L’any 2021 la Gerència Territorial Metropolitana Sud  fa un pas endavant per incorporar l’experiència de pacient en la cultura de l’organització. Es dissenya i 
executa un projecte de formació pensat com una guia pel desenvolupament i implementació de l’experiència de pacient en una organització sanitària integrada 
d’abast territorial en tres àmbits diferenciats: Hospital terciari, Hospital Comarcal i Atenció Primària del territori.
Paral•lelament a aquesta formació, sorgeix la necessitat d’incorporar l’experiència de pacient en un nou projecte de país. 

Els objectius són:
• Generar una nova cultura en l’organització que contempli l’experiència de pacient per conèixer les seves necessitats i expectatives
• Formar professionals per convertir-los en impulsors interns del canvi
• Incorporar l’experiència de pacient en els nous projectes del territori

MATERIAL I MÈTODE
Es va formar els professionals en metodologia Design Thinking amb el suport d’una consultora. 
Aquesta metodologia es va aplicar en el projecte  del nou Centre d’Alta Precisió Diagnòstica, amb la incorporació d’un PET-RM. Es va estructurar en 
les següents sessions:

1.- Segmentació i mapes d’empatia 2.- Patient Journey Map

3.- Anàlisi de la informació de pacients i professionals: dels Pain
points (punts de dolor) als insights i projectes. 

S’analitzen els pain points i s’aprèn 
a extreure’n els insights. A partir 
dels insights s’aprèn a construir 
projectes de millora, a prioritzar-
los i a prototipar els projectes 
prioritzats.

RESULTATS
Projecte d’abast territorial de Formació en Experiència de Pacient:

• Participació de 41 professionals dels tres dispositius ( Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Viladecans i Atenció Primària del territori)
Projecte d’incorporació de l’Experiència de Pacient al projecte PET-RNM (cas real):

• Participació 10 professionals de diferents categories
• Participació 13 pacients (10 entrevistes individualitzades i 3 grup focal)
• Enquestes de satisfacció dels professional: el 78% dels professionals valoren entre 9 i 10 la satisfacció global de la seva participació en el projecte i 

el 100% valora que s’hauria d’incorporar l’experiència de pacient en els nous projectes 
• 28 projectes de millora a partir de l’experiència de pacients i prototipatge dels 2 prioritzats pels professionals, en funció de l’impacte en el pacient i 

la seva factibilitat

CONCLUSIONS
• La formació conjunta dels tres dispositius del territori és estratègica i permet plantejar projectes conjunts en dimensió territorial seguint el recorregut de 

l’usuari dintre del sistema
• La formació converteix els professionals en agents del canvi
• Desapareixen les reticències inicials dels professionals quan són agents actius del projecte i, a més, els converteix en impulsors interns de la transformació
• Els professionals valoren molt positivament escoltar directament del pacient les propostes que, majoritàriament, són compartides

4.- Prototipatge i testatge. 


