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Què és la innovació?

La innovació és el disseny,
desenvolupament i implementació de
nous productes, serveis,
processos, sistemes o models, o
de variacions en els mateixos,
generant un valor pel client,
consumidor o per l’organització.
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Com es produeix la innovació?
Lideratge
Generació
d’idees

Avaluació i
extensió

Selecció
d’idees

Implantació

Gestió del
coneixement

INNOVACIÓ EN
PRODUCTES

GENERACIÓ
DE VALOR

Estructura
d’innovació

NECESSITAT

Realitzar
idees o
projectes

Tecnologies
de suport

INNOVACIÓ EN
PROCESSOS

INNOVACIÓ
ORGANITZACIONAL

INNOVACIÓ EN GESTIÓ
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Context i antecedents
 El nostre sistema sanitari és un espai privilegiat per a la innovació en
gestió, tant des de l’àmbit públic com des del privat, en el que cal donar
respostes a les noves necessitats que es presenten.

Línia d’actuació 9. Informació
compartida, transparència i
avaluació

L’OIGS és el resultat de la unió d’una doble voluntat
1

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
Creació d’instruments per posar a la disposició
dels agents del sistema la informació necessària
per millorar el coneixement i la gestió del sector.

Projecte 9.3. Consolidar
l’Observatori del Sistema de
Salut de Catalunya
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Impuls Innovació

Compromís 2012. Posar

Pla de Recerca i Innovació en Salut 2012 -2015

en marxa l’Observatori
d’Innovació en Gestió de la
Sanitat a Catalunya

Voluntat d’impulsar, promocionar i donar suport a
la innovació des de l’àmbit de la salut.
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CONEIXEMENT

El sector sanitari té la necessitat d’identificar les accions innovadores
que s’estan portant a terme per respondre als reptes de futur que
actualment es plantegen

IMPULS

El Departament de Salut té la voluntat d’impulsar, promocionar i
donar suport a la innovació des de l’àmbit de la salut

EINA

Amb la creació d’instruments, l’Agència posa a la disposició dels agents
del sistema la informació necessària per millorar el coneixement i la gestió
del sector

SECTOR

Bases de l’OIGS

L’OIGS neix a partir de la participació dels agents del sistema i
construeix un espai de compartició d’experiències innovadores per a
la seva consulta
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La innovació en el marc de l’OIGS
 Innovació en gestió: aplicació d’una sèrie de noves idees en un producte,
servei o pràctica, amb l’objectiu de produir un canvi que generi una millora
en l’eficiència i en la qualitat de gestió en una organització.
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Macrogestió o
política sanitària
Innovació vinculada a la
definició de polítiques de
regulació, planificació,
contractació i avaluació, i
models organitzatius

Àmbits d’innovació en gestió sanitària
Mesogestió o
2
3
gestió de centres
Innovació referida a la
direcció i gestió territorial i
organitzativa de les entitats
proveïdores

Microgestió o
gestió clínica

Innovació relacionada amb la
gestió del 70% dels
recursos sanitaris que els
professionals assignen en les
seves decisions
diagnòstiques i terapèutiques

L’OIGS es presenta com l’instrument del sistema i pel sistema
encarregat de recollir, validar, ordenar i valoritzar les diverses
experiències d’innovació que es produeixen en els àmbits de la
gestió sanitària
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Elements clau de l’OIGS

OBJECTIU

•

Recollir

•

Validar

•

Ordenar

•

Valoritzar

el coneixement generat, principalment en el
sistema sanitari de Catalunya, a partir de les
múltiples experiències i metodologies d’innovació
que s’estan desenvolupant en l’actualitat.

• Catalunya
• CCAA
• Estatal

ÀMBITS
ACTUACIÓ

SECTOR

• Europeu
• Internacional
• Gestors de Sistemes Sanitaris
• Gestors de centres sanitaris públics i privats
• Professionals sanitaris

METODOLOGIES

EXPERIÈNCIES

PRODUCTES
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Incorporació de metodologies d’innovació en gestió
 Actualment, nombroses entitats de caire nacional i internacional estan
portant a terme experiències similars d’innovació en gestió.
 L’OIGS preveu mecanismes per a la difusió i promoció d’experiències
exitoses en altres territoris o àmbits, que puguin ser implementades al nostre
sistema sanitari i compleixin els criteris d’inclusió fixats per l’Agència.

Aplicació del criteri
d’inclusió de l’Agència

OIGS
NICE
III
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Incorporació d’experiències d’innovació en gestió

FITXA SEGUIMENT

ANÀLISI DE
QUALITAT



REPOSITORI
EXPERIÈNCIA
INNOVADORA
EN GESTIÓ

Trasllat
d’experiències
d’innovació en
gestió per part
dels agents al
OIGS.

Inclusió de
les experiències
d’innovació en
gestió en base als
criteris requerits.

CANAL OSSC

Valoració del
procés
d’avaluació de
les experiències
més innovadores.

DESTACATS
CANAL OSSC

CRITERIS
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Incorporació d’experiències d’innovació en gestió
FITXA SEGUIMENT
La Fitxa de Seguiment és l’eina a
disposició dels agents del sistema
per tal de recollir les característiques
principals de l’experiència innovadora
en gestió i posar-ho en coneixement
de l’OIGS.

CANAL OSSC

L’entorn web de l’OIGS és un espai
lliure i obert a totes les organitzacions
per a la interacció i comunicació de
l’observatori amb els agents.

La Fitxa de Seguiment inclou tots aquells ítems
d’interès per exposar la iniciativa innovadora,
classificats en els següents àmbits:
A. Dades d’identificació del projecte

www.gencat.cat/salut/observatori

B. Dades descriptives
C. Dades d’impacte
D. Dades complementàries
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Incorporació d’experiències d’innovació en gestió
CANAL OSSC

FORMULARI

REPOSITORI
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Incorporació d’experiències d’innovació en gestió
CANAL OSSC

FORMULARI

REPOSITORI
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Incorporació d’experiències d’innovació en gestió
CANAL OSSC

FORMULARI

REPOSITORI
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Incorporació d’experiències d’innovació en gestió
REPOSITORI

CRITERIS
Els criteris són un conjunt de
requeriments que ha de complir la
fitxa de seguiment per ser inclosa
com a experiència d’innovació en gestió
en el repositori.
Característiques que ha de reunir la iniciativa
per a ser inclosa en el repositori:


Haver estat implementada en el marc
d’una organització.

La Base de Dades emmagatzema les
fitxes de seguiment d’experiències
innovadores que compleixen els
criteris d’inclusió establerts.
El conjunt d’experiències innovadores es
classifiquen en les següents categories:


Assistencials



Econòmiques



Ser generadora d’un canvi en la
organització.



Recursos Humans



Produir un impacte en la optimització
de recursos.



Organitzatives



TICs



Poder traslladar la seva implantació a
altres organitzacions o sistemes.



Espai actualitzable
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Incorporació d’experiències d’innovació en gestió

ANÀLISI DE QUALITAT

L’anàlisi de qualitat reuneix el conjunt
de pautes que es marca l’Agència per
valorar la tasca d’avaluació realitzada
pels propis agents del sistema.

DESTACATS CANAL OSSC
L’espai de destacats del Canal OSSC
exhibeix les millors pràctiques
d’innovació en gestió i que han superat,
satisfactòriament, la revisió del procés
d’avaluació a través de l’anàlisi de
qualitat.
Espai actualitzable
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ACCIONS

AGENTS

Incorporació d’experiències d’innovació en gestió
• Centres AP
• Centres H
• Centres SM
• Centres SS
• SEM
Públics i privats

EXPERIÈNCIA
INNOVADORA
EN GESTIÓ

ACCEDIR
AL CANAL
OSSC

EMPLENAR I
ENVIAR LA
FITXA

Els agents
han avaluat
la iniciativa
INCLOURE LA presentada?
REVISAR
FITXA AL
L’AVALUACIÓ DE
REPOSITORI
LA FITXA EN
Sí
EN BASE ALS
BASE A L’ANÀLISI
No
CRITERIS
DE QUALITAT

SI




REPOSITORI

DESTACATS
CANAL OSSC
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Governança de l’OIGS
COMITÈ DIRECTIU

COMITÈ INSTITUCIONAL
•

Espai per a l’intercanvi de
coneixement i assessorament de
l’activitat de l’OIGS a partir de
l’experiència d’iniciatives
engegades per altres institucions
en l’àmbit d’innovació en gestió.
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Què ens pot aportar el participar a l’OIGS?
Gaudir de l’acreditació com a bones pràctiques.
Comptar amb un espai de destacats al Canal
OSSC.
Compartir un marc de referència per a
detectar iniciatives innovadores.
Participar en jornades de presentació de
bones pràctiques.
Crear sinergies i facilitar la col·laboració amb
las entitats del Comitè Institucional.
• Assessorament
• Intercanvi d’informació
• Establiment de relacions internacionals
• Participar en esdeveniments de promoció i
difusió de la innovació
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L’OIGS, un esforç comú
L’Observatori d’Innovació
en Gestió de la Sanitat de
Catalunya és un projecte
de tots.

Cal establir relacions
entre nosaltres per tal de
fer-lo créixer plegats.

Posem en valor la
capacitat innovadora
del sistema sanitari
català!
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LA INNOVACIÓ COM A MOTOR DE CANVI EN SISTEMA SANITARI
MIHealth es el primer fòrum Internacional sobre Innovació Clínica i Gestió Sanitaria. El punt de trobada on els diferents
Agents implicats coneixeran, de la mà dels millors experts, com la innovació és el motor de canvi del Sector Sanitari.
Experiències, novetats, tendències i iniciatives, el millor marc de coneixement innovador y de networking.
El futur està a MIHealth; el debat més actual sobre el canvi necessari i positiu en Sanitat.

http://www.gencat.cat/salut/observatori

