
 
 

1 

Tres elements clau en l’abordatge 
de l’experiència del pacient. 

 
Dia:    16 de novembre de 2015. 
Hora: 16:30 h. 
Lloc:   Edifici Salvany  (C/ Roc Boronat, 81-95  Barcelona) 
 
Organització de la sessió:  TiCSalut, com a membre d’XPA-

Experiència del pacient (Barcelona). 
 
 
L’abordatge de l’avaluació de l’experiència del pacient requereix eines 
d’avaluació, mecanismes per a promoure la implementació de les 
millores i suport tecnològic. L’objectiu de la sessió és organitzar un 
treball participatiu entre els assistents per identificar els punts crítics 
d’aquests tres àmbits, remarcant les barres més importants, i, al final, 
fer propostes pràgmàtiques d’implementació de millores. 
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Programa 
 
16:30  Presentació i objectius de la sessió. 
 Jordi Martínez Roldán, TicSalut 
 Joan Escarrabill, Hospital Clínic 
 
16:45 La veu del pacient 
 Ma Dolors Navarro 
 Institut Albert J Jovell de Salut Pública i Pacients 
 Fòrum Català de Pacients 
 
17:00 Grups de treball simultanis. 
 

Anàlisi de l’experiència del pacient. 
Moderador: Joan Escarrabill, Hospital Clínic (Barcelona), PDMAR i Observatori de les Teràpies 
Respiratòries. 
Relator: Núria Roure, Hospital Arnau de Vilanova (Lleida) 
 
Implementació de les millores.  
Moderador: Cristina Bustillo, Hospital St Joan de Déu (Esplugues) 
Relator: Carme Guiteras, Consorci Hospitalari de Vic 
 
Suport tecnològic 
Moderador: Tino Martí, TicSalut 
Relator: Felip Miralles, Eurecat. 

 
18:15 Conclusions dels grups de treball 
  
18:45 Debat 
 
19:15 Final 

Amb la participació de     

 

Col·laboradors 
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Presentació. 
 

XPA-Barcelona (Experiència del pacient) és una comunitat de pràctica (CoP) per 
compartir experiències i generar coneixement al voltant de l’avaluació de l’experiència 
del pacient. XPA-Barcelona s’ha constituït a partir d’un nucli promotor format per 
professionals de l’Hospital Clínic, Eurecat, TicSalut, el Consorci Hospitalari de Vic, 
l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries, l’Hospital de Sant Joan de Deu i l’Hospital 
Arnau de Vilanova (Lleida). Aquests professionals s’interessen per l’avaluació de 
l’experiència del pacient com un una eina potent per identificar oportunitats de millora 
del procés assistencial que siguin rellevants pel pacient (i/o per a les persones que en 
tenen cura). 

En parlar d’experiència del pacient ens referim al feedback dels propis pacients 
respecte a allò que està passant en el transcurs del procés assistencial. Des d’aquesta 
perspectiva, l’experiència del pacient es vincula estretament amb la informació que 
reben els pacients i amb la interacció imprescindible en els programes d’educació 
terapèutica estructurada. El resultat final d’aquestes interrelacions és un pacient més 
activat i, al cap d’avall, això produeix millors resultats en salut (més valor pel pacient). 

 L’experiència del pacient es converteix així en un del pilars de l’avaluació de la qualitat 
assistencial, que no es pot separar de la seguretat o l’efectivitat, i en una força motora 
dels processos de millora. L’avaluació de l’experiència del pacient s’està convertint en 
un marc conceptual que permet utilitzar diversos instruments per identificar 
oportunitats de millora en el procés assistencial. Les tecnologies de la informació i de 
la comunicació (TIC) juguen un paper molt important com a eines per a recollir el 
feedback del pacient i, per aquest motiu, la perspectiva tecnològica és molt present en 
aquesta CoP. 

 

 

 

 
  

 

 

 

Els objectius d’XPA-Barcelona, en el marc d’una comunitat de 
pràctica al voltant de l’avaluació de l’experiència del pacient són: 

1. Compartir coneixement 
2. Promoure projectes transdiciplinars (experiències d’ús) 
3. Identificar i definir un model TIC per recollir aquesta 

experiència de manera objectiva. 
4. Aprenentatge a partir de les bones pràctiques. 
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El motiu de constituir una CoP es centra en l’interès per desenvolupar coneixement al 
voltant d’un tema  específic (i per això no és un club d’amics o una xarxa)1. A la CoP hi 
participen “practicants”, és a dir, professionals que treballen en el camp en qüestió. 
Aquests professionals hi participen en funció de les seves habilitats i coneixements (de 
la seva pràctica), no en funció del seu càrrec institucional. A les CoP no hi participen 
Institucions, però és evident que els professionals pertanyen a Institucions que 
d’alguna manera es visualitzen a partir de les activitats dels seus professionals. 

La CoP és oberta als “practicants” i, per tant, hi poden participar professionals de 
qualsevol institució, empreses de serveis i pacients, a títol individual o en nom 
d’associacions de pacients. 

L’objectiu bàsic és el de compartir aprenentatges i els objectius específics i el ritme de 
treball els marca la pròpia CoP. 

Els professionals que impulsen la CoP XPA-Experiència del pacient (Barcelona) es 
proposen fer quatre o cinc sessions itinerants al llarg del 2016, impulsar projectes 
específics al voltant de l’avaluació de l’experiència del pacient o de la implementació 
d’estratègies de millora i, en definitiva, compartir bones pràctiques. 

Contacte: 

 

      https://xpabcn.wordpress.com/  

 

 

 

                                                      
1
 http://infed.org/mobi/jean-lave-etienne-wenger-and-communities-of-practice/ Accés el 18 de 

novembre de 2015. 

@XPA_BCN  

http://infed.org/mobi/jean-lave-etienne-wenger-and-communities-of-practice/
https://twitter.com/XPA_BCN
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Anàlisi de l’experiència del pacient. 
 

 

Joan Escarrabill, Hospital Clínic (Barcelona), PDMAR i Observatori de les 
Teràpies Respiratòries. 

Núria Roure, Hospital Arnau de Vilanova (Lleida) 

 

L’interès per saber de quina manera el pacient percep el servei prestat no és cap 
novetat. Clàssicament aquesta aproximació s’ha fet a través de l’avaluació de la 
satisfacció. Tot i que aquesta és una mesura que aporta una determinada informació, 
es veu ben clar que té biaixos (de vegades la bona comunicació sense canvis en els 
resultats pot millorar la satisfacció) i, en sí mateixa, la satisfacció és un constructe 
complex en el que les expectatives juguen un paper molt important2. 

L’experiència del pacient, segons el The Beryl Institute3, es pot entendre com la suma 
d’interaccions, que es produeixen en el marc d’una cultura organitzativa determinada, 
que influeixen les percepcions del pacient al llarg de tot el continu assistencial4. Hi ha 
moltes maneres d’avaluar l’experiència del pacient5. En qualsevol cas l’avaluació de 

                                                      
2
 Manary MP, Boulding W, Staelin R, Glickman SW. The patient experience and health outcomes. N Engl 

J Med. 2013;368:201-3. 
 
3
 http://www.theberylinstitute.org/ Accés el 18 de novembre  de 2015. 

 
4
 Wolf J, Niederhaurser V, Marshburn D, LaVela S. Defining patient experience. Patient Experience 

Journal 2014;1:7-19. Accessible a : http://pxjournal.org/journal/vol1/iss1/3  
 
5
 Russell S. Patients' experiences. Top heavy with research. Melbourne. Research Matters. 2013. 

Accesible en: 

http://www.theberylinstitute.org/
http://pxjournal.org/journal/vol1/iss1/3
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l’experiència es refereix a tot el procés assistencial (o a una part significativa d’un 
procés molt llarg). També és important tenir present que no té sentit (i A Coulter diu 
que tampoc no és ètic) preguntar al pacient si després no hem de passar a l’acció6. 

El debat en aquest grup de treball es va estructurar al voltant de tres preguntes: 

 QUÈ?: De quina manera podem analitzar l’experiència del pacient?  

 QUI?: Com podem convèncer els professionals  sobre la importància d’analitzar 
l’experiència del pacient?  

 COM?: Per on comencem? Què es podria fer “demà al matí” per analitzar 
l’experiència del pacient?  

 

QUÈ?: De quina manera podem analitzar l’experiència del pacient?  

Les idees rellevants del debat van ser: 

 Utilitzar enquestes per analitzar l’experiència del pacient  

 Es pot analitzar l’experiència del pacient mitjançant anàlisis quantitatius i 

preguntes semi-obertes. 

 Analitzar tot el procés, però fer-ho per parts, per no demorar en el temps i tenir 

la experiència més propera. 

 Que es valori la interacció del pacient amb els professionals i la institució però 

també la interacció del malalt amb la pròpia malaltia.  

 Es podria realitzar un diari de camp que aniria omplint el pacient durant tot el 

procés  

 Seria bo que fos el propi professional que abordi els aspectes relacionats amb 

l’experiència del pacient en el mateix moment del procés. 

 Avaluar no solament la part més psicològica sinó també la part fisíca, hàbits, 

mobilitat, accessibilitat... 

 Inconvenient: som experts en mesurar l’estat de salut però després no 

mesurem l’impacte sobre els pacients.  

 Cal conèixer bé les seves expectatives, el seu grau de consciència. Cal fer una 

escolta activa.  

                                                                                                                                                            
http://www.research-matters.com.au/publications/PatientsExperiencesReview.pdf Accés el 18 de 
novembre de 2015. 
 
6
 Coulter A, Locock L, Ziebland S, Calabrese J. Collecting data on patient experience is not enough: they 

must be used to improve care. BMJ. 2014;348:g2225. doi: 10.1136/bmj.g2225. 
 

http://www.research-matters.com.au/publications/PatientsExperiencesReview.pdf
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 Una font d’informació molt important: Professionals que han estat malalts o 

que han tingut familiars malalts. 

  

QUI?: Com podem convèncer els professionals  sobre la importància d’analitzar 
l’experiència del pacient?  

Les idees rellevants del debat van ser: 

 Cal millorar la comunicació entre professional-pacient 

 S’ha de canviar l’actitud, des de la formació.  

 El professional no està preparat, por a perdre el seu estatus de “doctor”. 

 Falten eines i temps. 

 Cal programes de sensibilització al metge (per captar el sentiment del pacient, 

prestar atenció a la comunicació no verbal...) 

 Procés de canvi: 1r. sensibilització des de iniciatives d’experiència en el pacient 

i 2n. després acció  actitud, empatia... 

 Implicar tots els professionals que participen en el procés. 

 Si els professionals estan vinculats en l’experiència, participen en els canvis i en 

la millora del procés.  

 

COM?: Per on comencem? Què es podria fer “demà al matí” per analitzar 
l’experiència del pacient?  

Els participants van escriure la seva idea “per demà” en un paper que es va comentar 
oralment.  
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Es van recollir un total de 29 idees que es poden classificar en aquests àmbits: 

 

 

Les tècniques es refereixen a dues propostes:  

 Planificar amb un grup com fer una observació o seguiment (shadowing) d'un 
pacient en tot el seu dia i  

 Incorporar el quadern de preguntes del pacient com a part de l'anàlisi de 
l'experiència del pacient. 

És interessant la proposta de “parlar-ne amb els membres de l’equip” com una bona 
estratègia per fer “demà al matí”. 

  

2 

10 

6 

3 

2 

6 

Tècniques 

Escolta activa 

Parlar amb  els 
professionals de l'equip 

Filmacions demostratives 

Incloure XPA a la HC 

Enquestes 
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Implementació de les millores.  
 
 

Cristina Bustillo, Hospital St Joan de Déu (Esplugues) 
 
Carme Guiteras, Consorci Hospitalari de Vic 

 

En un context on volem considerar a les persones com a co-gestores de la seva salut,  
l’abordatge de l’Experiència del Pacient compta amb les metodologies del sector de la 
innovació i del disseny (Design Thinking) que permeten passar de l’avaluació a la 
creació i pilotatge de noves solucions i serveis. 

S’incideix en l’impacte del canvi de 
paradigma de disseny de producte 
a disseny d’experiències o de 
serveis. Les tècniques de disseny 
participatiu poden actuar com a 
palanques per a la transformació 
dels models de gestió aportant 
valor des de la co-creació dels 
nous serveis. 

Es repassen les tècniques i es 
posen exemples d’actuació en les 3 fases clàssiques del disseny de serveis: 
Comprensió, Ideació i Implementació, amb d’iniciatives portades a terme a l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona aplicant aquestes metodologies. 

La primera fase de Comprensió té com a objectiu identificar les àrees d’oportunitat i 
necessitats dels usuaris dels nostres serveis. Es fan servir tècniques qualitatives 
pròpies de l’etnografia, com el shadowing, l’observació participativa, l’entrevista, etc. 
per tal d’obtenir dades (els per quès) i analitzar-les mitjançant mapes d’experiència o 
“user journeys”. 

La construcció i el refinament d’aquests journeys permet identificar de forma 
participativa, a partir del “mapejat” de les emocions del pacient, els principals punts de 
fricció o “pain points” a redissenyar.  

Així, el procés de Comprensió ens permet empatitzar amb les necessitats dels usuaris 
del nostre servei i el seu resultat ens ha de ajuda a abordar la segona fase amb insights 
inspiradors. 
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Durant la segona fase d’Ideació es generen els conceptes d’experiència o les solucions 
de forma participativa amb els pacients, els familiars i els diferents stakeholders del 
servei.  

Apliquem tècniques de co-creació o resolució creativa de problemes per idear els 
nous serveis que treballem en el nou mapa d’experiència de pacient o user journey “to 
be”. En aquesta fase és recomanable establir indicadors per tal d’avaluar els diferents 
escenaris o hipòtesis generades. 

A la tercera fase d’Implementació es porten a terme pilots del servei, seguint les 
tècniques pròpies del Business Design Thinking i Lean Startup com el Customer 
Development. Dissenyem un Mínim Producte Viable (MPV) per tal de testar hipòtesis 
sobre el servei de forma molt àgil i iterativa implicant als pacients i les seves famílies 
en el procés.  

Ens fem preguntes sobre la solució, la proposta de valor, el segment a qui el dirigim o 
el model de distribució per tal de refinar el servei abans del seu pla d’implantació. 

Debat 

Aspectes sorgits en el debat:  

 Es detecta que al sector hi ha molta experiència en el coneixement dels clients 
(el què seria la fase de comprensió) però que no sempre evoluciona cap al 
desenvolupament de propostes de disseny i menys encara processos de millora 
amb la participació dels implicats.  
 
El coneixement de l’Experiència del Pacient treballat fins ara es planteja 
majoritàriament en termes d’avaluació; això fa que els resultats de vegades no 
siguin “accionables” des d’un punt de vista de disseny o creació de nous 
serveis. També és encara incipient l’existència de processos de co-creació que 
facilitin evolucionar cap a un paradigma de disseny participatiu.  
 

 Es comenta també que hi ha molt poca experiència participativa en aspectes de 
gestió i disseny de línies estratègiques. 

En el debat es procedeix a fer un mapa experiències del sector i compartir bones 
pràctiques entre els assistents: 

 Farmacèutica: Es realitzen entrevistes per a l’anàlisi dels coneixements, 
comportaments i emocions dels pacients per a dissenyar els materials de 
formació, amb l’objectiu d’afavorir l’apoderament i l’adherència terapèutica.  
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Al sector hospitalari, l’Hospital Sant Joan de Déu comparteix que està aplicant 
les tècniques de Service Design Thinking per al redisseny dels processos de 
capacitació i des dels mapes d’experiència identificar quan és millor fer la 
capacitació: en quin moment està millor preparat el pacient, quins són els 
canals i formats (“artefactes”) etc. 
 

 Disseny d’enquestes que identifiquen els punts de contacte dels usuaris amb el 
sistema i detecten els “pain points” per a poder treballar posteriorment en 
propostes de millora.  
 

 Creació d’una comissió d’apoderament que inclou a professionals i usuaris, que 
ha posat en marxa una enquesta a professionals per a conèixer la seva 
percepció del tema. 
 

 Gammificació: es comenten algunes experiències de l’ús del joc per a apoderar, 
especialment en nens.  
 
Es pensa que podria tenir molt potencial a l’hora de transmetre coneixement 
d’una manera amena i divertida, però que potser podria generar reticències 
entre els professionals per a pugui ser considerat com a “poc seriós”.    

S’apunta la necessitat d’incloure l’experiència dels professionals per tal d’anar alineats 
i afavorir l’èxit dels nous serveis, tal i com proposa el model de Patient Experience de la 
Cleveland Clinic. 

Finalment es demana la creació d’un espai per a poder accedir a  bibliografia i 
compartir recursos de Service Design Thinking.  
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Suport tecnològic 
 

Tino Martí, TicSalut 
 
Felip Miralles, Eurecat. 

 

La relació de les tecnologies de la informació i la comunicació amb l’experiència del 
pacient es pot explorar en dos àmbits diferenciats.  

D’una banda, ens interessa conèixer com les 
TICs ajuden a l’avaluació de l’experiència del 
pacient7. De fet, aquest és el propòsit 
d’aquesta sessió de treball. D’altra banda, 
també és d’interès veure com les TICs poden 
millorar l’experiència del pacient en si 
mateixa. Les innovacions en aquest segon 
àmbit porten implícita la possibilitat de 

millorar l’avaluació mitjançant la millora de l’experiència.  

El grup de treball s’ha centrat doncs en el primer àmbit de relació: la millora de 
l’avaluació de l’experiència del pacient, deixant en segon terme la millora de 
l’experiència per ser aquest un camp molt ampli i que requereix d’una o més sessions 
específiques.  

Estem mesurant la experiència del pacient? 

 Resposta automàtica: NO 

 El sistema de salut recull de reclamacions i queixes i les classifica per 
tipologia i té mecanismes per a canalitzar aquestes reclamacions   

 El CatSalut té un Pla d'enquestes de satisfacció  (PLAENSA)8. 
o Es tracta d’enquestes de satisfacció.  Millor valorat: professionals. 

Pitjor: Accessibilitat als centres, assistència telefònica  
o Les enquestes es fan per telèfon ,cada tres anys. També es da servir 

tecnologia per fer-les on-line o amb portàtils als centres. 
o Generen ranking 

                                                      
7
 Andrew, S. (2014). Evaluation and measurement of patient experience. Patient Experience Journal, 

1(1), 28-36. http://pxjournal.org/journal/vol1/iss1/5/  
 
8
 http://goo.gl/4ypsbX PLAENSA. Accés el 19 de novembre de 2015. 

http://pxjournal.org/journal/vol1/iss1/5/
http://goo.gl/4ypsbX
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 Grups focals – Sobre temes particulars. Per exemple: socio-sanitari- 
alimentació  

 Es debat sobre Enquestes de satisfacció vs. Experiència del pacient. L’anàlisi 
de l’experiència del pacient va més enllà de la satisfacció, implica co-disseny 
i accions de millora. 

Quines coses podriem més fer per l’avaluació de la XPA? 

 Happyclic (terminal d’opinió)9  - Fer una pregunta cada cert temps online, 
anònima o no, basada en smileys, que permet fer una recollida massiva de 
dades. 

 Informació comunicable, en lloc d’informació lineal - Mapes mentals  

 Opinió del pacient – Sala de espera, kiosks, tauletes, proporcionant 
informació de tornada. 

 La meva salut, pot incorporar l’experiència del pacient. 

 Multicanalitat, el valor afegit de la informació. 

 Mètodes digitalització automàtics, sense molestar el pacient, amb targeta 
que identifica el pacient (Hospital Sant Joan de Deu).  

 S’ha de tenir en compte l’accessibilitat d’usuaris grans, per exemple.  

 La experiència és totalment subjectiva i prové de múltiples experiències.  

o El pacient opina millor quan se l’informa sobre el procés, i quan 
s’incorporen les emocions. 

 Moltes experiències en molts pacients: cal tenir en compte variabilitat. 

o L’anàlisi de dades ha de permetre personalitzar, extreure el patient 
journey. 

 

No nomes avaluació, cal pensar com donarem resposta, com millorarem ? 

 Informació de retorn: per exemple, informació que es dona en una sala 
d’espera en una pantalla, transparència en la gestió. 

                                                      
9
 http://www.happyclick.info/tu-terminal-de-opinion Accés el 19 de novembre de 2015. 

http://www.happyclick.info/tu-terminal-de-opinion
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 Millorar la quantitat i la qualitat en la informació sobre la malaltia que té 
cada persona, i oferir eines per empoderar-la en la gestió de la malaltia, per 
exemple eines per promoure l’adherència.  

 Informes comparatius.  

 Que la informació recollida es pugui analitzar obertament (open data). 

 Lligar objectius i, fins i tot, retribució a l’experiència del pacient. 

 Un problema és la poca representació efectiva dels pacients en els 
processos de consulta, de decisió.  

 


