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Millora! Canvi de l’agrupador de morbiditat a l’ECAP 
 

 

 

A partir d’ara pots veure a les pantalles de l’ECAP  el nou agrupador Grup de morbiditat ajustat 

(GMA) i també pots consultar el Grup de risc clínic, Clinical Risk Group (CRG), que publica el 

CatSalut.  

Per a més informació:  
1.  El GMA és una nova eina que estratifica i identifica la població de risc. És un agrupador de 

morbiditat que classifica els pacients en un grup únic, cosa que permet fer una gestió 
eficient dels malalts, especialment en el cas de malaltia crònica, que permet fer un ajust 
millor dels indicadors de salut. 

2. És més flexible i adequat. S’ha creat a Catalunya i s’ha generat a partir de la nostra 
informació, per tant, està més adaptat a les nostres necessitats que el CRG (especialment, 
en la gestió de malalts crònics). El CRG es basa en el sistema de salut americà, que és  molt 
diferent al nostre.  

3. Fa una identificació individualitzada. Els CRG ofereixen resultats menys específics que no 
arriben al nivell del pacient; el GMA, en canvi, assigna un indicador de complexitat (risc) de 
manera individual.  
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4. El GMA assigna també una etiqueta clínica amb el perfil de la multimorbiditat de cada 
pacient. Aquesta etiqueta no és específica per a un pacient, però té moltes més 
combinacions que els CRG, que fa grups més generals. 

5.  Millora l’eficiència. 
 
 
Els pacients s’estratifiquen en set grups de morbiditat: 
 

 
  
I, per altra banda, classifica cadascun dels grups de morbiditat en 5 nivells de complexitat. 
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La informació principal que es mostra és l’estrat de complexitat (o risc) del pacient. L’estrat de risc 
es calcula a partir de la complexitat que el GMA assigna a cada pacient. S’han identificat quatre 
estrats segons el criteri següent:  
 
• GMA-1 o estrat de risc baix: correspon al 50% de la població, amb un nivell de complexitat més 

baix.  
• GMA-2 o estrat de risc moderat: és el 30% de la població, que està per sobre de la complexitat 

anterior.  
• GMA-3 o estrat de risc alt: correspon al  15% de la població, que està per sobre del nivell de 

complexitat de l’estrat anterior.  
• GMA-4 o estrat de risc molt alt: és el 5% de la població, que té el nivell de complexitat més 

elevat. 

 
 
 
Aquesta estratificació de la població, de forma piramidal, té una relació inversament proporcional  
a la mortalitat, ingressos i despeses atribuïdes als pacients; per tant, pot tenir un valor predictiu: 
com més amunt de la piràmide està el pacient, més complexitat, més gravetat, més risc de 
mortalitat i d’ingrés té. 
Es representa amb un senzill codi de colors (verd: més salut, complexitat mínima; vermell: 
complexitat màxima, risc màxim d’ingrés i mortalitat). 
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A l’ECAP la informació del GMA es presenta a la part superior de la pantalla del seguiment clínic i 
la Intel·ligència activa, a la barra de dades identificatives del pacient.  
 
 

 
 
 

Les dades del GMA es calculen cada mes. Entre el GMA i els ingressos es veu el codi de color que 
ajuda a identificar el risc del pacient i que es relaciona amb l’estrat de la piràmide.  
 
A partir d’ara, l’ICS ja no calcularà el CRG. Aquesta dada s’extraurà del CatSalut i,  per tant, 
coincidirà amb la de l’HC3.  
Les dades dels ingressos també provenen del CatSalut i s’actualitzen amb la mateixa periodicitat 
que fins ara (aproximadament, cada sis mesos). 
 


