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Barreres a la innovació / v.1
Anàlisi de la prova 1 / 22 Juny 2017 a UCF.
Josep Mª Monguet (UPC) Alex Trejo (Onsanity)

Resum i conclusions.
1. La valoració agregada de les 7 categories de la innovació té una mitjana de 2,61 en una escala de 1
a 6, que correspon a una qualificació de entre “bastant poc” i “més aviat poc”. Això vol dir que hi
ha molta feina a fer.
2. El nivell agregat de consens és de 1,42, i el factor del perfil que més limita el consens és el
generacional.
3. En lloc de parlar de “barreres”, que és com la literatura s’hi refereix, s’ha de valorar la idea de
parlar de factors favorables o acceleradors de la innovació.

Aquesta és la prova inicial de l’aplicació Delphi online Barreres a la Innovació, i té per objecte fer
una primera aproximació al model de debat i delimitar el nivell inicial de consens. Amb aquests
resultats es definirà el model de la versió 2.
1

Mateix valor per la mediana i la mitjana aritmètica.

2

Un bon nivell de consens seria un valor de 1.

1

Projecte
d’Innovació i
Tecnologia
en Salut

|pinnts

Participants: 15
David Baulenas. Diretor Mèdic. Centre Mèdic Teknon.
Xavier Bayona. Metge de família. Director d'Atenció Primària Metropolitana Sud. ICS.
David Font. Metge. Director Estratègia i Planificació. Hospital Clínic de Barcelona.
Gloria Gálvez. Infermera. Cap de la Unitat d'Atenció a l 'Usuari. Hospital Vall d'Hebron.
Susana González. Infermera. CAPSBE.
Tino Marti. TIC Salut.
Josep Mª Monguet. Enginyer. UPC / Onsanity.
Sandra Murgui. Metge CAPSBE.
Josep Picas. CEO ADAPTIVE HS.
Anna Rodríguez. Direcció d'Estratègia i de Responsabilitat Social Corporativa. ICS.
Cristina Roure. Farmacèutica. Directora Assistencial. Consorci Sanitari Terrassa.
Mireia Sans. Directora CAP Borrell. CAPSBE.
Anna Sant. Especialista en màrqueting sanitari. Lacocomedic.
Elisenda Sant. Directora CAP Casanovas CAPSBE.
Jordi Varela. Avanços en Gestió Clínica.
Pere Vivó. Metge de família. Director d'EAP ICS.

Introducció
L'objectiu de l’estudi és identificar les barreres a la innovació en l’àmbit dels serveis de la salut i
analitzar els seus efectes en els processos d'innovació.
En l'àmbit de l'assistència sanitària, la innovació es pot referir a un producte, servei o procés
d’atenció nou o que tingui avantatges en comparació amb l’actual. Per que una innovació tingui
èxit cal que sigui aplicable i desitjable.
Augmentar la innovació és un repte sistèmic que a banda del talent dels professionals requereix
l’alineament entre d’altres, dels models de finançament, governança, compra, regulació, etc.

Fases de l'estudi
1

S’han analitzat 15 casos3 d'organitzacions que han reeixit (Que vol dir reeixit?) fent
innovació, de projectes públics d'innovació que són referents, i d'iniciatives innovadores
d'arreu del món. En paral·lel s'ha revisat la literatura rellevant sobre les barreres de la
innovació.

2

Estudi Delphi en temps real aplicant l'eina Health Consensus i amb la participació d'un
col·lectiu ampli de professionals del sistema català de salut compromesos i vinculats amb la
innovació.

3

Extensió de l'estudi en modalitat de co-learning als diversos àmbits i centres de salut.

3

Casos: Sant Joan de Deu, patientslikeme.com, Better Health for London, Kaiser Permanente, Clínica Mayo,
NHS, Teleassistència, CMS, Hackathon, Karolinska, Last Mile Health, StarUp Health, Primària-hospitals Canadà,
Primària US i Treballadors de la salut Califòrnia.
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Resultats amb el model inicial pel debat
S’han consideren 7 categories en les que el seu dèficit pot actuar com a barrera a la innovació.

4

Ítem

Resposta

Comentari

1 Cultura d’innovació

En general al sistema de salut hi ha més
aviat poca cultura innovadora.

Hi ha certa manca de consens entre
grups generacionals4

2 Preparació per la
innovació
(Formació)

Els professionals de salut en general es
senten que estan bastant poc preparats
per a fer innovació “per manca de
formació”

Bon consens, tot i que una mica
menys entre grups professionals, o
entre personal (2) i directius (3).

A cada ítem s’ha triat la visualització estratificada que té major interès.
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3 Lideratge dels
professionals

Els professionals de la salut en general
tenen més aviat poca predisposició a
liderar la innovació.

Bon consens i sense diferencies
notables, excepte un lleuger
diferencial entre personal i directius.

4 Espais d`innovació

El diversos espais del sistema de salut són
més aviat poc percebuts com espais per
a la innovació.

Menys consens entre grups
generacionals.
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5 Model sanitari

El model sanitari facilita i promou
bastant poc la innovació al sistema
català de salut.

Menys consens entre grups
generacionals.

6 Pacients implicats

Se sap bastant poc com fer participar els
pacients en els projectes d’innovació.

Crida l’atenció que el consens el
trenca la diferència homes i dones.
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7 Valor econòmic

El sistema de salut veu més aviat poc la
innovació com una font de benestar i
ocupació.
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El consens el trenquen la diferent visió
d’homes (1) i dones (3), i també la
recerca.
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