
Nota formativa 

La intel·ligència grupal permet accedir a dades de gestió clínica i 
qualitat assistencial 
 

 

La intel∙ligència grupal mostra les dades de gestió clínica i de qualitat assistencial del conjunt 
dels teus pacients. Pots veure una miniguia de les novetats a “més informació”.  

 

 

Per a més informació: 
En el desplegable, l’opció “Gestió Clínica” enllaça amb el programa AIR PrimCarePro: resultats 
al servei dels professionals i l’opció “Qualitat Assistencial” dóna accés directe a la pantalla de 
resum d’avisos clínics de tasques pendents.  

 



AIR PrimCare Pro: 
resultats al servei dels professionals

David Monterde

dmonterde@gencat.cat
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Objectiu

Disponibilitat:

L’objectiu bàsic de l’aplicatiu és posar en disposició dels professionals diferents indicadors d’interès
per a la organització. Indicadors de caire més econòmic com la despesa en farmàcia o més clínics com
els ingressos hospitalaris.

Homogeneitat:

Els resultats que veu el professional apliquen sobre el seu cupo de malalts i estan calculats amb la
mateixa metodologia a partir de la qual es calculen indicadors poblacionals (per EAP, SAP, àmbit, o
total ICS).

Integració:

Els resultats han de ser disponibles dins de l’entron de treball del professional, l’eCAP.

Coherència:

Si el malalt és l’eix del sistema i els nostres professionals els responsables de la seva salut, hem de
dotar-los d’eines que puguin ser útils per a la presa de decisions, integrades en el seu marc de treball,
i homogènies amb les disponibles a l’àmbit de la gestió territorial.
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Arquitectura: distribució de la informació

Indicador seleccionat
Període

Resultats per prossionals del mateix equip

Identificació de malalts (llistat)

Resultats segons morbiditat

Finestra de DetallFinestra Principal

Informe resum
Període

Obs Esp O/E

Visites X         X X
Medicina X         X X
Infermeria X         X X

Farmàcia X         X X

Ingressos X         X X

Resultats del professional:

• Calculats sobre els seus malalts

Resultats específics per a cada indicador:

• Visió dels resultats de tots els professionals del mateix equip.
• Identificació detallada de malalts amb resultats anormals.
• Identificació de malalts segons risc
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Blocs d’informació: finestra principal

Finestra Principal

Informe resum
Període

Obs Esp O/E

Visites X         X X
Medicina X         X X
Infermeria X         X X

Farmàcia X         X X

Ingressos X         X X

> 10% millor que l’esperat

Fins a un 10% millor que l’esperat

Com  l’esperat

Fins a un 10% pitjor que l’esperat

> 10% pitjor que l’esperat

Nota: 

Els termes millor i pitjor s’han de tractar amb cura, i no en un sentit literal.
El colorejat segueix l’objectiu d’identificar ràpida i visualment punts on centrar l’atenció, (per 
al posterior anàlisi). No es preten emetre cap tipus de judici o avaluació.

Valors observats:

Calculats sobre els malalts del professional.
Els càlculs fan referència als darrers 12 mesos i es mostren per pacient.

Valors esperats:

Els valors esperats es calculen ajustant per edat, sexe i morbiditat,
(mesurada segons els CRG), a partir de la informació del conjunt de
l’ICS (Norma o població de referència).

Observat / Esperat

El quocient entre el valor observat i l’esperat dóna una idea de la
desviació vers l’esperat. Un valor de 1 indica que el valor observat
correspon al valor esperat.

Addicionalment, aquest quocient es mostra colorejat per tal de donar
un significat intuitiu a la magnitud de la desviació:

A la finestra principal es mostra un resum dels diferents indicadors analitzats: visites, despesa en farmàcia, ...
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Blocs d’informació: finestra de detall

A partir de l’informe resum (finestra principal) podem
veure informació detallada de cada indicador fent click en
l’etiqueta del mateix.

Bàsicament mostrem tres blocs d’informació:

Resultats de l’indicador en qüestió en tots els 
professionals de l’equip.

Accés a un llistat de 25 malalts (identificats) amb 
valors més elevats.

Distribució de resultats segons morbiditat (estat 
de salut i nivell de gravetat). Amb possibilitat 
identificar els malalts en cada casella.

Indicador X
Període

Resultats per prossionals del mateix equip

Identificació de malalts (llistat)

Resultats segons morbiditat

Finestra de Detall

A la finestra de detall es mostren resultats específics de cada indicador de la pàgina principal
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Ajuda a la interpertació dels resultats

Identificador de professional (número de col·legiat)

Gràfic de resultats dels professionals de l’EAP
Exemple: població amb algun ingrés urgent els darrers 12 mesos

Resultats mostrats

Interval de confiança

Índex d’eficiència (Obs/Esp): 
quocient entre la població amb ingrés 
urgent observada i l’esperada

Banda de variabilitat intra equip

Els professionals poden veure els resultats de tots els
companys d’equip: transparència.
Cada professional pot identificar ràpidament el seu resultat
(interval de confiança en rosa)

L’interval de confiança permet veure la significació
estadística del índex d’eficiència.
Per exemple, el professional ###368 presenta un valor
clarament per sobre de l’esperat (entre un 20% i un 30%).
Això significa que en el seu cupo el nombre de malalts que
ingressen és superior a l’esperat (ajustant per edat, sexe, i
morbiditat). Però aquest valor no és significatiu (l’interval
de confiança conté el valor 1). Per tant, no hi ha evidència
estadística que avali la conclusió anterior.

Ara bé, aquest interval de confiança depèn de l’ajust
utilitzat: edat, sexe i morbiditat. Però hi ha altres factors no
considerats que poden afectar als resultats: socials,
econòmics, accessibilitat, culturals, ...

La banda de variabilitat intra equip pretèn minimitzar
aquest efecte. Aquesta banda indica quina seria la
variabilitat esperada si tots els profesionals tinguessin un
comportament homogeni i els cupos s’assignessin a l’atzar.
Els profesional on el valor (punt) cau fora de la banda pot
estar indicant o bé que el seu cupo no és representatiu de
l’equip, o bé que el seu ‘comportament’ no és homogeni a
la resta de professionals (o una mica de les dues).



Indicador X
Període

Resultats per prossionals del mateix equip

Identificació de malalts (llistat)

Resultats segons morbiditat
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Ajuda a la interpertació dels resultats

Llistats de malalts amb major impacte
Exemple: despesa en farmàcia per pacient en els darrers 12 mesos

El llistat de malalts amb valors més desviats ens permet identificar quins
malalts impacten en major mesura en el resultat del professional (en aquest
cas en la despesa en farmàcia).
Aquest fet permet dur a termes mesures proactives per tal d’analitzar el
motiu de la desviació. O justificar-la si és el cas.

Que la despesa en farmàcia esperada (ajustada per edat, sexe i morbiditat)
sigui de 1.000 euros no vol dir que aquest hagi de ser exactament el valor
que hauríem d’observar en tots els malalts de la mateixa edat, sexe i
morbiditat.

És tasca del professional decidir si la prescripció del malalt és la correcta per
molt que digui l’edat, el sexe, o els CRG.



Indicador X
Període

Resultats per prossionals del mateix equip

Identificació de malalts (llistat)

Resultats segons morbiditat

9

Ajuda a la interpertació dels resultats

Llistats de malalts per grups de morbiditat
Exemple: visites per pacient en els darrers 12 mesos

A partir de les taules de distribució per morbiditat els professionals poden
identificar quins malalts ténen en cada grup.

Les files fan referència a l’estat de salut i les columnes al nivell de gravetat
(assignats segons els CRG).

La taula de l’esquerra indica quin és el patró esperat per morbiditat. En aquest
cas s’observa que els malalts en estat 7 (malalts crònics amb tres òrgans afectats)
presenten els valors més elevats de freqüentació. I que aquesta augmenta amb el
nivell de gravetat.

La taula de la dreta indica la desviació vers els valors esperats. Les caselles en
vermell indiquen que independentment de que el valor esperat sigui alt o baix el
valor observat es superior.

Nota:
Les caselle en blanc indica que no hi ha malalts
en aquest grup
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Per a dubtes o aclariments, contacteu amb:

David Monterde, Secretaria Tècnica, Institut Català de la Salut

dmonterde@gencat.cat
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