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RESUM
L’objectiu d’aquest document és exposar la Pràctica de la Innovació pinn, un model que
contribueix a implantar una estratègia integral d’innovació en organitzacions de salut i
de serveis socials.
Aquest document consta de tres parts:
1 | Visió de la Innovació que inspira el model pinn.
2 | Model pinn i activitats per a la pràctica de la innovació.
3 | Recursos i tècniques per a la pràctica de la innovació.
El disseny de les activitats proposades es fruit de l’experiència adquirida en l’aliança
UPC-Onsanity que ha permès des del 2010 desenvolupar i validar una metodologia de
treball per a la gestió de la innovació, compartida en un diversitat de centres de salut i de
servies socials.
1 | Visió de la innovació

La Pràctica de la Innovació parteix d’una visió que es pot resumir en 5 consideracions:
1.

2.

2

Acció integral. Es produeix innovació quan convergeixen un repte, la voluntat dels
professionals per a resoldre’l, un entorn facilitador i s’hi implica als usuaris. Cal considerar el
conjunt dels beneficis que aporta la innovació en els 4 vessants: professional, organització,
coneixement i, el més important, usuaris.
Definició sistèmica. La innovació comença per expressar una demanda intel·ligent que
formalitza les necessitats de salut i socials i, permet generar una oferta encerta, en la que s’hi
poden implicar altres professionals.
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3.

4.
5.

Adaptabilitat. Hi ha tants tipus d’innovació com projectes i s’ha de seguir un procés
d’innovació flexible que s’adapti a cada situació. Cada organització ha de trobar la seva pròpia
cultura i model d’innovació.
Multidisciplinaritat. En el procés d’innovar, a banda del coneixement implicat, cal gestionar
simultàniament tecnologia, disseny i model de negoci.
Lideratge. S’ha de promoure entre els responsables de les organitzacions un estil de lideratge
de la innovació que prioritzi la implicació dels professionals.

2 | Model pinn i activitats per a la pràctica de la innovació
pinn és un model integral per a gestionar la innovació que consta dels següents
components:
Estratègia

Un espai facilitador del pensament i el debat sobre l’estratègia i les
iniciatives d’innovació que es promouen a l’organització.

Taller

Formació pràctica per entendre la innovació com un espai
multidisciplinari en el que cadascú ha de trobar el seu propi lloc i
entendre el paper que hi juguen els altres.

Laboratori

Un entorn Disseny-Tecnologia-Negoci, que ajudi a triar les eines i
estratègies adients per cada projecte i fase del disseny, del
desenvolupament i de la difusió.

Xarxa

Aplicació de tècniques d’intel·ligència col·lectiva i d’acció col·lectiva
per a promoure estratègies multicèntriques en el disseny,
desenvolupament i assaig de solucions innovadores.
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3 | Recursos per a la Pràctica de la Innovació.
La Pràctica de la Innovació necessita recursos digitals i tècniques de treball que
permetin d’una banda optimitzar la producció i el contrast de les idees i de l’altra
garantir un flux de treball que condueixi de forma eficient als resultats esperats.
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1
Visió de la innovació
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FUTUR
Que els canvis accelerats en el context tecnològic impacten sobre totes les activitats, no
és nou però, si es consideren a la vegada, la previsió de creixement de les dades
disponibles i del coneixement1, l’expectativa agafa una nova dimensió. Totes les dades
que s’han generat fins ara, són irrellevants en volum, si les comparem amb les que es
produiran en el futur immediat. El coneixement també s’accelera amb una intensitat
comparable.

Per altra banda la pressió de la demanda de serveis de salut i socials s’incrementarà
notablement els propers anys2. Projectant les dades que es coneixen es pot estimar un
augment anual sostingut d’un 2%, que caldria multiplicar per un factor de complexitat.
Sumant el creixement de la població i el d’esperança de vida, la població de més edat
(+ de 60 anys), que suposa un 70% de la despesa, podria augmentar, en termes relatius,
en un 50% fins al 2030.

Un component important de la resposta dels sistemes de salut i social
a la “nova normalitat” ha de consistir en situar la innovació com una
prioritat de les organitzacions i dels seus professionals. I sobretot, s’ha
de fer comptant amb els usuaris.

1

Una hipòtesis més extrema preveu que al 2020 cada 76 dies es doblarà el coneixement mèdic. Densen, P. (2011). Challenges and
opportunities facing medical education. Transactions of the American. Clinical & Climatological Association.
2
Considerant les previsions de l’IDESCAT i càlculs presentats a: Wang, C., Li, F., Wang, L., Zhou, W., Zhu, B., Zhang, X., ... & Jin, C.
(2017). The impact of population aging on medical expenses: A big data study based on the life table. Bioscience trends.

7

QUAN ES PRODUEIX INNOVACIÓ?
La innovació no és un fet aïllat, sinó el resultat d’una combinació de factors. La innovació
esdevé quan, amb la identificació d’un problema-necessitat, s’alinea la voluntatcapacitat d’alguns professionals per a trobar-hi una nova i/o millor solució. L’entorn ha
d’acompanyar, amb una organització-lideratge adequats i, per últim, però fonamental,
els usuaris-pacients han de participar-hi.

En els mons sanitari i social, a diferència de molts altres, els professionals tenen un
contacte intens i íntim amb l’usuari. Que s’ha de fer per traure profit d’aquest avantatge
natural?
• Tot gira en torn de l’usuari i cal dissenyar el servei pensant en la seva experiència
integral.
• Les fronteres entre departaments i processos interns, no són rellevants per l’usuari,
qui veu el servei com un tot. La continuïtat i la integritat del servei rebut no és una
opció, és una obligació. Tots els agents han de prestar molta més atenció a la interfície
amb altres serveis.
• Reduir el risc i minimitzar els errors passa per escoltar l’usuari i respondre ràpid. El
rastre de dades que deixa l’usuari s’han de fer servir de forma sistemàtica.
La innovació és un espai lliure i obert, amb poques restriccions i, que com s’ha dit,
necessita la implicació i el compromís de tothom. Què ens limita la voluntat per innovar?
La principal dificultat és potser la mandra estructural basada en la necessitat biològica
de mantenir-nos a la zona de confort. Sense vèncer aquesta mandra es difícil passar al
“mode pregunta”: Quines opcions tinc per millorar? Els limitadors són doncs la voluntat i
les facultats pròpies. Tenir la sort de treballar en un entorn en el que la innovació sigui un
valor ajuda molt.
Innovar és doncs crear. Productes, serveis, processos i tasques sempre son susceptible
de millora i/o de renovació, en qualsevol àmbit de l’activitat i de l’organització.
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TIPUS D’INNOVACIÓ
Els casos d’organitzacions i iniciatives innovadores d’èxit són nombroses. Tenen en comú
el compromís, l’esforç per fer-los realitat i haver contribuït amb nou coneixement.
Nous dispositius

Noves eines

Noves organitzacions

Nous serveis

Un pediatra, en la seva
presentació inicial a un
Hackathon
exposa
la
problemàtica dels nadons
amb dificultats per a respirar.
Actualment, una start-up,
comercialitza AIR, un sistema
amb un microprocessador
integrat en una màscara per
ajudar a respirar a nadons
amb problemes.

Una empresa, nascuda a
l’Institut Karolinska, creà una
eina per a diagnosticar la
dislèxia. Una càmera rastreja
els moviments dels ulls i
algoritmes, basats en dades
clíniques de nens, amb i sense
dislèxia,
s’encarrega
de
descobrir els primers indicis de
dislèxia.

“Last Mail Health” creada al
2007 per operar a una de les
regions més remotes de
Libèria ha creat un nou perfil
professional, després d’un any
de formació, allà mateix.
Desenes de “professionals de
salut d’un any” es desplacen
pel territori atenent a un milió
d’usuaris.

TRHLAB, Telerehabilitació a
3

Sant Pau , basat en un
sistema tècnic dissenyat per
Onsanity,
permet
el
seguiment online-asíncron de
pacients en rehabilitació per
disfàgia oro-faríngia. A més
d’estalviar per totes les
bandes, obté uns millors
resultats clínics en tots els
tipus de pacients.

Hi ha tants tipus d’innovació com projectes, segons les dimensions a considerar.

L’equilibri producte-servei, el rol de la tecnologia, l’estratègia més o menys disruptiva, la
forma d’implicar els participants en el procés d’innovació, la intencionalitat més o menys
comercial o el risc a assumir; aquestes són algunes de les variables que sovint, tant sols
és possible anar especificant, quan es progressa en el projecte d’innovació.
3 Premi Best in Class 2014 al millor projecte innovador e-salut.
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ROL DE LA TECNOLOGIA

La tecnologia és sempre un instrument facilitador del procés d’innovació, i en major o
menor grau forma part del resultat. L’estratègia d’innovació depèn de múltiples factors,
però la tecnologia n’és sempre un determinant. Cal saber en quin estadi es troba la
tecnologia si es vol aplicar de forma encertada. Se sap que la tecnologia seguirà el cicle
de la corba S, la dificultat és però, saber com ajusta la corba a l’eix del temps.
Estadi

Focus

Que s’ha de fer

Descoberta

Reflexió i estudi

Estudiar la tecnologia per saber com afectarà i
quan.

Disponibilitat

Aprenentatge i
prova

Fer aplicacions vigilant cost i cercant resultats
simples.

Comercial

Aplicar per innovar

Dissenyar i desenvolupar solucions pel canvi.

Obsoleta

Cercar l’alternativa

Planificar la substitució de la tecnologia.

Sabem que la tecnologia es desenvolupa acceleradament. L'impacte dels impulsors
socials i econòmics combinats amb els tecnològics, formen un còctel que ens encamina a
un període de transformacions profundes i, es pot optar per liderar els canvis o
simplement deixar-se arrossegar.
La innovació és en bona part liderar l’aplicació de la tecnologia de forma que s’optimitzi
el seu rendiment social i econòmic. Intel·ligència artificial i dades massives al servei de
les intel·ligències individual i col·lectiva.
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PROCÉS D’INNOVACIÓ
La innovació segueix un procés, però aquest ha de ser flexible per adaptar-se a cada
projecte en funció dels seus paràmetres. A banda, en cada etapa s’han de poder triar les
eines més convenients.

Estadi

Focus

Exemples d’eines.

Lideratge

Organització

Mesurar el potencial d’innovació de
l’organització.

Repte

Equip i prioritats

Desenvolupar equips intel·ligents i gestionar
prioritats.

Idees

Creativitat

Fer servir les tècniques de creativitat més
productives en cada etapa.

Proposta

Sistema/Components Consensuar problemes i solucions amb tots els
stakeholders implicats.

Prototip

Disseny i tecnologia

Triar el mètode de disseny apropiat en cada
moment.

Validació

Recerca

Configurar la metodologia de recerca més
convenient pel projecte.

Mercat

Difusió

Desenvolupar el model de negoci que faci
madurar el projecte.

La variabilitat en la prestació dels serveis de salut i socials fa que la innovació no funcioni
igual que altres àmbits, com la planificació estratègica o com la qualitat.
Design Thinking, Lean o Agile són, entre d’altres, mètodes de treball que convé aplicar
amb criteri segons el tipus i la fase del procés d’innovació.
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ELS BENEFICIS DE LA INNOVACIÓ
Per plantejar amb encert la innovació cal considerar el conjunt dels beneficis que
comporta la realització d’un projecte d’innovació. Si el focus del projecte es limita a la
contribució de coneixement, l’esforç tindrà un èxit limitat. A les organitzacions de salut i
socials cal una visió 360º per garantir que s’assolirà el conjunt dels objectius de forma
satisfactòria.
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Estadi /Qui

Què ha d’ aportar la innovació?

Motivació
als professionals

Els projectes d’innovació poden representar, pels professionals, un
al·licient pel seu desenvolupament personal. La motivació
augmentarà el sentit de pertinència i la implicació en el progrés de
l’organització.

Oportunitats
a l’organització

Descobrir nous espais d’expansió de l’activitat de l’organització, fins i
tot, més enllà del servei.
Desenvolupar dins l’organització i en els usuaris la cultura de l’esforç
i del compromís.

Valor
pels usuaris

Augmentar el valor i la qualitat del servei ofert als usuaris, mentre
s’aprofita per a promoure el seu apoderament.
Fer els usuaris partícips del repte, l’esforç i els resultats de la
innovació.

Coneixement
al sector

Compartir amb tots els professionals del sector els resultats de la
innovació.
Contribuir amb idees i solucions al problema-necessitat en el que es
treballa per innovar i crear coneixement.
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L’ORGANITZACIÓ INNOVADORA

No és fàcil lluitar, a la vagada, contra l’educació rebuda, la pròpia experiència i els
interessos a curt termini. El més raonable és pensar que les coses ja estan prou bé i auto
protegir-se de temptacions arriscades. El cert però, és que destinar l’energia a mantenir
l’ordre actual de les coses, deixant passar les oportunitats, du al fracàs individual, i
s’acaba patint-ne, col·lectivament, les conseqüències.
Els projectes d’innovació han de servir a l’organització4 per adaptar-se gradualment a
una estructura de funcionament que asseguri:
• Oferir serveis holístics i centrats en la persona, i no enganyar-se amb l’ordre aparent en
la gestió de necessitats de salut o socials, que sovint es presenten desordenadament.
• Facilitar l’accessibilitat i l’atenció a llarg termini, coordinant el servei en el context
d’un compromís de tots els agents.
No es pot recórrer aquest camí sense desplegar una cultura innovadora en la que:
• Es treballa en equips multidisciplinaris que incorporen totes les visions i sensibilitats.
Les tècniques per una participació eficient i cost-efectiva són clau.
• Es prova i s’aprèn ràpid, iterant amb freqüència.
• Es mesura el resultat de la innovació amb el mateix rigor que s’aplica a altres resultats.
L’evolució de l’organització cap a un model innovador tindrà tensions:
• Trencar les divisions internes no justificades del punt de vista del que és millor per
l’usuari. La raó de ser de l’organització és maximitzar el valor que obté l’usuari.
• Liderar pel canvi, pressionant els professionals per fer créixer el seu potencial
innovador. Sortir de la zona de confort demana un esforç inicial per superar les
inèrcies.
• Trobar temps i recursos per a invertir en el projectes d’innovació.
4

Innovative models of general practice. The King’s Fund. 2018.
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LIDERATGE DE LA INNOVACIÓ
El sector de la prestació de serveis de salut i socials, més enllà de la millora dels serveis
oferts, ha de gestionar la innovació de forma eficient, per diverses raons:
• Fer front a un increment de la demanda que augmentarà gradualment5.
• Metabolitzar els canvis radicals en l'arquitectura del sector com a conseqüència de la
globalització i de l'emergència de tecnologies disruptives 6.
• Motivar a tots els agents, principalment als professionals i als usuaris7.
L’evolució del sector s'ha de basar en la innovació. Oferir millor servei a un cost menor8,
no serà possible sense alinear els col·lectius professionals al voltant de la innovació
pràctica. El marge per incrementar la productivitat, reduir els errors i augmentar
l'eficiència són enormes. Innovar depèn de la voluntat dels professionals9 i per
implementar innovació en un sector, intensiu en factor humà, a banda del compromís
dels professionals, es necessita als usuaris. Expressat en termes més acadèmics , s’ha de
maximitzar la intel·ligència col·lectiva.
La innovació tant sols pot sorgir de la "Demanda Intel·ligent" que els mateixos
professionals han de ser capaços de formalitzar. Els professionals coneixen els
problemes i haurien de ser capaços d'expressar-los de manera que col·lectius
d'enginyers, economistes i/o dissenyadors, entre d'altres, els poguessin ajudar en el
procés de construir, assajar i validar les solucions. La dificultat es troba essencialment en
acotar bé els problemes i, en planificar el procés d'innovació de forma que sigui factible i,
per aquest motiu, és clau la implicació dels professionals.
El lideratge directiu de la innovació s’ha de focalitzar en reduir-ne les barreres i en
incentivar-la. La mentalitat del directiu, l’arma més potent, pot jugar a favor o en contra.
Què cal fer per tal que l’organització tingui un major acompliment? La resposta no és
simple, però en qualsevol cas la gent de l’organització ha d’estar motivada, l’incentiu de
voler valoritzar la pròpia professió pot contribuir-hi, però també cal que els responsables
transmetin, especialment amb el seu exemple, els valors de la innovació.
En resum, el futur és innovar, fer les coses millor, el marge de millora que hi ha depèn
molt més de nosaltres mateixos que de res més. Contribuïm i competim en un món global
i, els actius més importants, els tenim: les persones, els professionals i els usuaris.
Innovar és elevar el dia a dia a una categoria superior.
Aquesta és la resposta als temps difícils.

5

Actualment als EUA la despesa en salut representa més del 18% del PIB i en l'OCDE aproximadament el 10%.
La frontera entre la indústria i les entitats de serveis es mourà en el futur, com a conseqüència de les dinàmiques d'innovació.
7
Les tasques que desenvolupen els professionals de la salut són demandants en tots els sentits, del punt de vista emocional, ja que
tracten amb problemes sovint greus de les persones, d'altra banda, l'esforç intel·lectual és permanent com a conseqüència de la
necessitat d'actualització de coneixements.
8
El projecte Start-up+ a USA parla de reduir els costos dels serveis de salut per ordres de centenars o de milers.
9
Els errors en l'activitat sanitària tenen ordres de magnitud alarmants, que segons diversos estudis, oscil·len al voltant del 50%.
6
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2
Model i activitats
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Totes les organitzacions, cadascuna a la seva manera, han d’esdevenir innovadores per:
• Desenvolupar permanentment el valor que s’aporta a l’usuari.
• Reforçar la satisfacció, el compromís i la motivació dels professionals.
• Contribuir a dissenyar i desenvolupar sistemes de salut i socials més sostenibles.
Les activitats de pinn ajuden a pensar i a construir l’espai d’innovació de l’organització.

16
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ACTIVITATS
Les activitats de pinn formen un procés integral d’innovació estructurat en 4 fases:

Fases d’activitat

ESTRATÈGIA
Espai de
pensament i
debat.

Objectiu

Participa

Programa
d’acompanyament

Alinear els integrants de
l’organització en una visió
compartida de la
innovació, dels avantatges
i de les dificultats.

Equip directiu
i organització

Programes per
activar la innovació
pràctica

Disseny i primera versió
d'una idea innovadora que
interessa a l'organització,
realitzada amb una tècnica
mixta de formació.

Equips de
professionals
(aprox. 10 p.)

Programa de
suport a la
realització dels
projectes

Suport tecnologia-dissenynegoci als equips que fan
els projectes. Mitjans i
coneixement per a fer
realitat els projectes

Grups de
treball dels
projectes

Espais de
“coopetència”

Multiplicar els assaigs i
l’aplicació dels projectes
mitjançant una xarxa
d’innovació oberta que
apliqui estratègies de
“coopetència”.

Tots els
professionals i
organitzacions
del sector

LIDERAR

TALLER
Aprendre fent.
EMPRENDRE

LABORATORI
Realització de
projectes.
R+I+D

XARXA
Compartir la
innovació al
sector
DIFONDRE
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ESTRATÈGIA.
Programa d’acompanyament per a pensar i debatre el model, les iniciatives i els
projectes d’innovació de l’organització.

Etapa

ENGEGADA

ALINEAMENT

OBJECTIUS

PLA D’ACCIÓ

Consisteix en:

Activitats

Organitzar i consolidar l’equip
que treballarà en l’Estratègia
d’Innovació.

Arquitectura de l’equip.

Alineament en conceptes
i processos de la
innovació.

Alineament i impulsors de la
innovació.

Determinació de les
prioritats, els objectius i els
resultats de la innovació.

Priorització de línies d’innovació.

Model d’innovació, accions a
emprendre i criteris de
mesura dels resultats.

Estructura i indicadors de
resultats.

Benchmarking de casos
d’innovació.

Potencial d’innovació.
Consens de l’organització i dels
usuaris.

Consens de professionals.

S’apliquen diverses eines i modalitats de treball per promoure el consens i l’acció
col·lectiva.

Consensuar característiques i
rellevància dels problemes i
de les solucions.

18

Co-crear col·lectivament
idees que contribueixin a la
innovació.

Mesura del potencial
d’innovació de l’organització i
de les persones.
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TALLER
Els professionals necessiten en general una empenta inicial 10 per entendre el caràcter
multidisciplinari de la innovació, trobar el seu propi lloc i entendre el paper dels altres.
L’estratègia és aprendre fent, promovent que les persones que participen en la formació
s’oblidin que són en un curs, i pensin que ja han començat a innovar.
Taller de
postgrau
pinn

•

10 PARTICIPANTS: Un equip format per metges, infermeres i altres
professionals de la salut compartint un repte innovador.
• AMB 1 FOCUS: Treballar en un projecte d’innovació proposat des
del propi entorn professional dels participants.
• I MÈTODE: Aprenentatge pràctic seguint un procés en el que
s’apliquen tècniques que combinen disseny-tecnologia-gestió.
11
El curs té modalitat semi-presencial i es suporta a la plataforma CKC :

A l’Annex 2 es presenta el programa detallat del taller de postgrau.

Seminaris
pinn

Els seminaris pinn consisteixen en sessions pràctiques que s’orienten a
l’actualització de coneixement i a l’anàlisi de la seva aplicabilitat al
sistema i al centre.
• Machine Learning i Bigdata. Expectatives, potencial i tècniques.
• Tècniques de participació. Consens, presa de decisions, alineament i
creació col·laborativa de coneixement.
• Sostenibilitat de la innovació. Models de negoci, impulsors i
estratègia.
• Recerca al servei de la innovació. Mètodes de recerca aplicats a la
validació d’iniciatives d’innovació en serveis.

La única forma d’aprendre a innovar és fent innovació i, en aquest sentit, el taller de
postgrau pinn simula el procés de realització d’un projecte d’innovació aplicant
metodologia de coLearning actiu, basat en projectes i flipped class. La modalitat semipresencial garanteix un esforç cost-efectiu.
Les activitats de formació apliquen el coneixement a casos triats pels propis
professionals i orientats per l’organització. En acabar els projectes, primera versió d'una
iniciativa innovadora, es presenten públicament.

10

El resultat d’una consulta Delphi en Temps Real realitzada per Onsanity-UPC a UCF amb un equip d’experts consensua una nota
de 2,5 sobre 6 en relació al nivell de preparació dels professionals de salut per a la innovació.
https://dintoolkit.com/2018/09/10/innovation-barriers-in-healthcare/
11
https://careknow.com és una plataforma que allotja també el curs d’èxit “Gestió Clínica: Avenços i Reptes”
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LABORATORI
Quan un equip de professionals realitza un projecte d’innovació necessita disposar d’un
suport que li asseguri d’una banda l’eficiència de l’esforç i els recursos invertits i, de
l’altra, la rendibilitat dels resultats. pinn proposa un model de laboratori “DissenyTecnologia-Negoci”, que ajuda a triar les eines i estratègies adients en les diverses
etapes del disseny i del desenvolupament de cada projecte.
LAB-X

Cada projecte d’innovació necessitat un espai per a la creativitat,
l’experimentació i la validació, que s’ha de construir a la mida del
repte i dels participants.
L’espai ha de facilitar als grups de treball que realitzen els
projectes:
•
•

Mitjans tecnològics i assessorament multidisciplinari tecnologiadisseny-negoci.
Disciplina de treball i el seguiment del projecte aplicant el models DTLean-Agile ajustats a cada etapa del projecte.

Les eines i els materials de suport al projecte es troben a12:

Organització i treball sistemàtic són imprescindibles per aconseguir resultats, i fer servir
la tecnologia adient hi contribueix.

12
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http://dintoolkit.com és una plataforma de coneixement sobre innovació desenvolupada entre la UPC i Onsanity
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XARXA
La innovació en tots els sectors és un espai obert per definició. Això és especialment cert
en els àmbit de la salut i social, en els que compartir els reptes assolits és un sempre una
aspiració.
Existeixen múltiples iniciatives d’innovació, així com una gran diversitat de fòrums, fires,
jornades i, plataformes diverses, que faciliten la visibilitat i l’intercanvi. Què és el que hi
manca? No hi ha espais focalitzats a compartir i col·laborar en resoldre problemes que
afecten a totes les organitzacions de forma semblant, promovent la implicació de
múltiples centres en projectes compartits.
Les iniciatives innovadores que es duen a terme, per anar més enllà de la pròpia
organització i, a la llarga per ser sostenibles, necessiten eines i estratègia per a fer
eficient el procés d’intercanvi.
TISS
Trobades
d’innovació
salut i social

Aplicació de tècniques d’intel·ligència col·lectiva i d’acció
col·lectiva per a promoure la innovació multicèntrica en el
disseny, desenvolupament i assaig de solucions.
Les eines i els materials de suport a la xarxa es troben a13:

La innovació necessita un espai en xarxa, compartit per tots els professionals, les
societats científiques i les organitzacions de salut, orientat a facilitar la innovació
multicèntrica, compartint reptes i solucions d’innovació en àmbits específics.
Tant sols compartint i col·laborant, però a la vegada competint, és possible seguir el
ritme intens de l’acceleració del coneixement.

13

Plataformes en desenvolupament
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PACIENT – PROFESSIONAL - SISTEMA
La gestió de les prioritats d’innovació a les organitzacions de salut i socials convé fer-la
des d’una visió que maximitzi els interessos dels usuaris, equilibrant però el creixement
dels professionals i l’optimització del sistema14:
•
•
•

14

Desenvolupar models i formats integrals i cost-efectius d’atenció i seguiment.
Promoure actituds, comportament i eines que facilitin el procés de decisió compartida.
Planificar l’atenció personalitzada i l’autogestió del pacient.

Bravo, P., Edwards, A., Barr, P. J., Scholl, I., Elwyn, G., & McAllister, M. (2015). Conceptualising patient empowerment: a mixed
methods study. BMC health services research,

22
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3
Recursos i tècniques

23

Una bona part de les eines d’innovació aplicades són de disseny i desenvolupament propi
d’Onsanity15, mentre que altres són l’adaptació, a les necessitats de la Pràctica de la
Innovació, d’eines disponibles al mercat per a la gestió de processos i de dades.

15

24

https://onsanity.com/
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LIDERATGE / Mesurar el potencial d’innovació
La gestió de la innovació requereix un lideratge audaç, que ha de partir d’una percepció
encertada del potencial, tant de l’organització com dels seus integrants.

Parlar d’innovació és parlar de la voluntat i el potencial de canvi dels professionals. La
innovació hauria de ser inherent als serveis de salut o socials, on els mètodes de
diagnòstic, els tractaments i les estratègies d’atenció evolucionen contínuament. Els
professionals han de ser conscients d’això i enfrontar-se als reptes amb creativitat,
empatia i iniciativa, integrant tots els valors de la innovació.
Els directius, i els qui tenen tasques de responsabilitat organitzativa, fins i tot coneixent
les seves organitzacions, no tenen una mesura precisa del potencial d’innovació dels seus
equips i, per a dirigir els esforços, cal saber les limitacions, les capacitats i les
preferències de tothom.
L’Enquesta Participativa pinn permet estimar una mesura aproximada del Potencial
d’Innovació de l’organització, dels seus equips i dels seus individus. Aquesta informació
dóna peu a iniciar un pla de promoció de la innovació.
Objectiu

Facilitar la gestió de la innovació promovent la millora permanent del model
d'innovació de l'organització.

Adreçat

A l’equip directiu i al conjunt de l’organització.

Resultat

Mesura del Potencial d’Innovació de l’organització i dels seus individus, i
proposta d’accions pel creixement.

Mètode
(Acció 1)
Durada

Sessió presencial per aplicar en temps real l’Enquesta Participativa pinn.
S’implica tota l’organització o bé una mostra representativa. La resta pot
participar asíncronament. Resta oberta a posteriori.
Sessions de treball amb l’equip directiu, abans per a preparar la sessió i,
després per analitzar els resultats.
2 h amb tota l’organització + 2 reunions amb l’equip directiu.
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REPTE / Equips intel·ligents
El primer pas en endegar un projecte d’innovació consisteix en formar equips
intel·ligents capaços d’identificar bé els reptes i de gestionar de forma eficient i efectiva
el procés d’innovació.
TeamEquilibrium16, eina desenvolupada per Onsanity, permet compartir i comparar els
perfils d’un grup de persones mitjançant el model dels sis colors. Amb una visió
compartida del seu perfil, com a equip, és més fàcil repartir els rols i conèixer els punts
massa dèbils o massa forts treballant com a equip.

Objectiu

Ajudar el professional a desenvolupar el seu perfil innovador.

Adreçat

Als integrants d’un equip d’innovació que han de compartir un projecte.

Resultat

Mesura del perfil de l’equip integrant els perfils de tots els participants.

Mètode

L’eina és tant fàcil d’aplicar que a banda de fer-la servir a l’equip d’innovació es
proposa aplicar-la també en l’entorn familiar i d’amics.

Durada

1 h.

16
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Facilitar la distribució de rols a l’equip d’innovació.

www.teamequilibrium.net
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IDEES / Tècniques de creativitat
Hi ha infinitat de tècniques de creativitat i s’han de fer servir en cada moment les que
siguin més apropiades. Qualsevol persona pot ser creativa si està mentalitzada i sap
aplicar les eines adequades.
La producció d’idees és una tasca en la qual, més tard o més d’hora, cal treballar en equip.
De fet, les idees s’enriqueixen i creixen quan es comparteixen, i per treballar en equip,
compartint una tasca creativa i ser eficients, cal posar-se d’acord en el procés que cal
seguir, és a dir: quina tècnica s’hi aplicarà, amb quina intenció i, sobretot, en quina fase
del procés creatiu ens trobem.

Objectiu

Facilitar la producció d’idees mentre es treballa en equip desenvolupant un
projecte d’innovació.

Adreçat

Als integrants d’un equip d’innovació i als professionals en general.

Resultat

Producció eficient i efectiva d’idees per part dels participants que apliquen les
tècniques de creativitat.

Mètode

L’eina consisteix en una col·lecció de plantilles – instruccions que faciliten
l’aplicació sincronitzada de la tècnica i la seva adaptació a les necessitats en
cada fase del projecte.
Temps indefinit.

Durada

En el curs de postgrau pinn s’apliquen unes 15 tècniques en 20 hores.
A dintoolkit es treballa amb més de 30 tècniques.
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PROPOSTA / Consensuar problemes i solucions
Un atribut de la innovació és que necessita intel·ligència col·lectiva, i en el procés d’un
projecte hi ha dos moments en els que és convenient determinar el grau de consens amb
el que es compta.
• Quan s’ha decidit el repte és necessari mesurar el consens que hi ha per part dels
altres professionals i dels usuaris i debatre sobre la rellevància del problema i sobre
l’enfocament de la solució.
• Quan s’ha treballat en la proposta i s’han de prendre decisions sobre el format final de
la solució es poden obtenir idees si es convida els usuaris a dir la seva opinió.
Tot i que la decisió finalment la pren l’equip, és útil recollir tots els punts de vista abans
de decidir. Cal comptar amb la diversitat d’interessos i sensibilitats propis d’entorns
complexos, que són un reflex del coneixement tàcit que hi ha a l’organització.

Objectiu

L’alineació col·lectiva i la recollida d’opinions a l’organització en relació al
projecte d’innovació.

Adreçat

Al conjunt dels professionals de l’organització i, quan s’escau, als usuaris.

Resultat

Consens sobre l’escenari futur, els riscos i les oportunitats del projecte
d’innovació.

Mètode

L’eina SmartDelphi, basada en el mètode Delphi adaptat i millorat amb les
funcions i els avantatges digitals, permet la participació de molts usuaris i es
pot fer servir de forma síncrona, per exemple, en una reunió o, asíncronament
en un consulta massiva.

Durada

Preparació: 5 hores. Procés de participació: 2 setmanes.

SmartDelphi17 es una versió millorada i renovada de

17
18
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18

https://app.smartdelphi.com
Validació d’AQUAS. http://aquas.gencat.cat/ca/inici?q=%22Health+Consensus%22&lr=lang_ca&site=canalsalut
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PROTOTIP / Mètode de Disseny
No es pot caure en el parany de pensar que hi ha un únic mètode de disseny o
d’innovació. El que hi ha és un procés general i tècniques de treball més apropiades per a
cada etapa.

Objectiu

Adreçat

Seguir un procés cost-efectiu de treball en els projectes d’innovació.
Ajudar a triar la millor estratègia de treball en funció del projecte d’innovació i
de la fase del projecte.
Als integrants d’un equip d’innovació i als professionals en general.
Als directius i responsables de planificar les estratègies d’innovació.

Resultat

Arribar a la conclusió de les diverses etapes d’un projecte d’innovació de la
forma més efectiva i eficient.

Mètode

El model proposat per Onsanity-UPC consisteix en combinar de forma eficient
totes les estratègies d’innovació: Design Thinking, Lean i Agile.

Durada

En el curs de postgrau pinn s’apliquen les diverses estratègies al llarg de les 20
hores d’activitat presencial.
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VALIDACIÓ / Metodologia de Recerca
La innovació i la recerca es poden visualitzar com dos cicles diferents però connectats.
Cada tipus d’innovació requereix una metodologia de recerca diferent, que s’ha de triar
no tant pensant en argumentar la innovació, sinó en demostrar, de la forma més eficient,
el valor de la feina feta. La recerca també ha de servir per a guiar la millora continuada de
la innovació.
Fer recerca per a la innovació implica una actitud d’exploració i d’experimentació
constants, valorant conceptes, models i eines, amb la intenció de millorar el producte o
d’oferir un servei més eficient.

Objectiu
Adreçat
Resultat

30

Dissenyar una acció de recerca que validi i reforci la innovació.
Ajudar a identificar la metodologia mixta de recerca més apropiada i útil per a
la innovació.
Als integrants d’un equip d’innovació i als professionals en general.
Professionals que volen encaminar la seva estratègia de recerca.
Identificar la pregunta de recerca i validar la hipòtesi.
Dissenyar el procés de recerca.

Mètode

Planificar el procés de recerca en paral·lel al d’innovació.

Durada

Mentre es desenvolupa el procés d’innovació.
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MERCAT / Model de Negoci
Els resultats de la innovació s’han de vendre, i aquest fet s’ha de tenir present al llarg de
tot el procés.
• Apuntar correctament cap a una necessitat en la que tingui sentit aportar valor amb
la innovació.
• Explicar bé el valor de la proposta identificant els resultats pels beneficiaris.
• Generar confiança i credibilitat demostrant el valor de la innovació.
Si el model de negoci es planteja bé, les objeccions que sempre hi ha a la innovació, es
podran contrarestar amb els arguments adequats. Les objeccions genèriques més
freqüents:
• Risc d’anticipació. Potser fer tard té un cost major que anticipar-se. En tot cas l’esforç
de la innovació sempre es pot modular adaptant–lo gradualment a l’agenda.
• Cost. El cost s’ha de mesurar en relació als resultats, tangible o intangibles, i als
beneficis esperats o inesperats.
• Implementació. És cert que per aprofitar realment les oportunitats s’han de poder
implementar les innovacions, la clau és graduar el ritme.
La Deconstrucció del Valor es una tècnica que permet revisar i reconsiderar el projecte
d’innovació quan ja se’n té una visió integral.

Objectiu

Revisar el projecte d’innovació en clau de valor per a l’usuari.

Adreçat

Als integrants d’un equip d’innovació i als professionals en general.

Resultat

Versió millorada o bé pla de millora del projecte o del prototip d’innovació.

Mètode

Tècnica de treball en equip amb el metodologia mixta.

Durada

La tècnica es pot aplicar en una sessió de treball de 3 h. i, pot anar seguida
d’un taller per a planificar l’execució.
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LA RAO DE SER
El procés per ell mateix no és suficient, certament és com un motor, en altre paraules,
una màquina que necessita una font d’energia. El sentit que cada individu i l’equip li
donen a la innovació són la clau de volta i l’impuls de tot plegat.

32
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ANNEX

CURS-TALLER DE
POSTGRAU pinn
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Què s'aprèn en el curs-taller de postgrau pinn?
• Gestionar la innovació aplicant tècniques que combinen creativitat, recursos digitals
i modelització del negoci en un context de creixement exponencial del coneixement.
• Entendre les raons socials, econòmiques i tecnològiques que provoquen les
transformacions incrementals i disruptives en l’evolució dels serveis.
• Treballar en equip de forma eficient, aprenent a maximitzar la intel·ligència col·lectiva
a través de descobrir el propi perfil personal com a innovador.
• Preparar de forma sistemàtica una proposta per a definir i presentar un projecte
d’innovació, per exemple en convocatòries competitives.

34
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OBJECTIUS

PROGRAMA
Què és fa a cada mòdul del curs-taller? El programa s’estructura en 5 mòduls que
segueixen el procés de desenvolupament d’un projecte d’innovació.

Cada mòdul:
• Té un contingut conceptual, que l’alumne fa abans pel seu compte, i que continua
amb l’aplicació de 3 tècniques d’innovació a la fase corresponent.
• Cada mòdul requereix una dedicació de 10 hores: 3 en una sessió presencial, 4 de
treball individual a la plataforma online i 3 més d’activitats en equip.
• Es fa un mòdul cada 2 setmanes i el curs es completa en 12. Hi ha a més un sessió
inicial d’introducció i la trobada final de presentació del projecte.
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METODE
Com es treballa?
L'objectiu central del curs-taller és aplicar conceptes i tècniques d’innovació a la creació
d'un projecte, i l’aprenentatge té lloc treballant en dos modalitats:
• De forma individual - no presencial, en l’anàlisi dels continguts, l’estudi dels casos i la
preparació de les sessions de treball en equip.
• De forma col·lectiva en sessions presencials que es destinen a fer progressar el
projecte seguint les pautes de tècniques formals d’innovació.
• El coneixement que s’ofereix s’aplica a entendre els casos reals d’innovació i a
desenvolupar el projecte en el que es treballa.

TEMARI
Cada mòdul disposa de 9 vídeos i 12 preguntes de comprensió que cal respondre
després de cada vídeo. Els continguts s’estructuren en:
• 3 temes d’estudi, un de disseny, un de gestió i un de tecnologia que reforcen la fase
del projecte corresponent.
• 3 casos reals d’èxit en innovació en salut, que il·lustren els temes exposats i
corresponen a una organització, una iniciativa i un projecte.
• 3 tècniques de treball que a banda de progressar en el projecte permeten
compaginar la reflexió i el treball individual sobre les idees amb el debat col·lectiu.
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Mòdul

1
REPTE
Identificar
l’oportunitat

2
SOLUCIÓ
Crear un
concepte

3
PROPOSTA
Fer viable el
concepte

4
PROTOTIP
Crear la 1ª
versió

Disseny

Gestió

Tecnologia

Casos

Tècniques

Hi ha molts problemes-necessitats rellevants que un equip pot contribuir a
resoldre aplicant disseny, tecnologia i models de gestió. Cal triar-ne un.
Producció
d’idees
Tècniques
formals i
recursos per a
la creativitat.

Equips
creatius
Configuració i
gestió
d’entorns
col·laboratius.

Context
digital
Integració
digitalpersones–
objectes.

Sant Joan de
Deu
Patientslikeme
London Health

Pluja d’idees
inversa
Llums i
ombres
Team
Equilibrium.

Aquesta etapa del projecte demana inspiració per trobar tantes idees com
sigui possible, i visió de futur, per imaginar com poden funcionar a la pràctica
les solucions pensades.
Mètodes de
disseny
Creació i
gestió de
propostes de
disseny.

Escenaris de
futur
Modelitzar i
valorar futurs
alternatius.

Realitat
ampliada
Humans
augmentats i
aprenentatge
màquina.

Kaiser
Permanente
Clínica Mayo
NHS Future
Innovation

La ruta del
disseny
Futurització
Jo ++

Determinar els components a dissenyar i concretar l’estratègia de disseny a
aplicar en cadascun. Formalitzar la proposta de disseny del sistema en el seu
conjunt.
Categories de
disseny.
Producte
mínim viable i
disseny
col·laboratiu.

Dimensió
col·lectiva.
Participació,
moviment
crowd i
blockchain.

Transformaci
ó digital
Jugar,
aprendre i
treballar en el
mateix entorn.

Telemedecina
CMS Innovation
Hackathon de
salut

Associació
paraules idees
Gestió del
disseny
Smartdelphi

Per posar a prova el prototip cal identificar els usuaris que tindran alguna
mena de relació amb la innovació proposada i pensar en com poden
contribuir.
Usuaris
Experiència
d’usuari,
comunitats i
xarxes
d’innovació.

Emprenedoria
Motivació de
l’esperit
innovador.
Valors i
negoci.

Fabricació de
serveis
Electrònica
personalitzad
a a la internet
de les coses.

Karolinska
Last Mile Health
StartUp Health

Planificar el
prototip
Roleplay de
participants
Best Idea

Cal garantir que el resultat de la innovació s’ajusta a l’expectativa inicial i com
demostrar-ho. Pensar en com implantar-la proposta i com donar-li difusió.

5
MERCAT
Validar la
solució

Tendències i
fronteres
Innovacióactivisme. Tot
com a servei en
una economia
circular.

Vendre
innovació
Accés al
mercat dels
resultats de la
innovació.

Dades
massives
Recerca en
temps real
orientada a
la innovació.

Derivació al
Canadà
Innovació a
primària
Treballadors de
salut

Noticia de
premsa
Recerca en
temps real
Màrqueting
d’innovació
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XARXA | Què s’ha aconseguit en el curs-taller?
•
•
•
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A banda dels coneixements i les tècniques adquirides pels participants, l’organització
disposa de la primera versió d’un projecte d’innovació.
S’han consolidat equips transversals de treball, que han canalitzat el seu
coneixement i talent en l’adquisició de les competències per a la innovació.
S’han fomentat els valors i la cultura de la innovació fent servir una estratègia
participativa.
CAPSBE

LAPS
Laboratori de
Participació dels
Professionals
2ª edició

2 metges, 3 infermeres, 1 TS i un
administratiu han treballat durant dos anys
per a crear la metodologia coLearning de
participació en la innovació en centres i
serveis de salut .

CASAP

Connecta’t
Suport a crònics en risc
d’aïllament.
2ª edició

1 metges, 4 infermeres 1 TS i 1 administratiu
han desenvolupat un model d’atenció
comunitària destinat a millorar el seguiment
l’atenció a pacients crònics amb problemes de
solitud i aïllament.

Consorci Parc
Taulí

Innovació en salut
mental
Definició de 2 projecte
d’innovació
1ª edició

2 grups formats per 5 psiquiatres 6
infermeres 2 TS i 2 administratius proposen
innovacions per a la gestió integral del TEA, i
per a la coordinació de l’atenció de malalts
mentals.

AIFiCC

Innovació infermera
Definició de 4 projectes
d’innovació
1ª edició

3 grups formant un total de 20 infermeres
proposen i comparteixen iniciatives
innovadores en l'àmbit de l’educació de la
salut, el triatge, el suport a pacients crònics.

Sant Pau

TRH LAB
Sistema de tele
rehabilitació per als
pacients amb disfàgia.

Aquest projecte tot i que no es formalment
un curs, és l’antecedent que dóna origen al
curs pinn.
Premi Best in Class d’innovació 2014.

