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RESUM 
Objectiu: determinar l’efectivitat de la infermera d’enllaç respecte al retorn a 

domicili i el seguiment dels malalts inclosos al Programa Infermera d’Enllaç.  

Metodologia: Subjectes: malalts que a l’alta de l’HCB passen a viure dins la 

zona d’influència del CAP Les Corts, entre l’1 d’octubre de 2011 i l’1 d’octubre 

de 2012. Disseny: estudi observacional longitudinal. Es va obtenir una mostra 

de 345 participants: 252 en el grup control i 93 en el grup intervenció. La 

inclusió dels malalts en cada grup es va fer de forma seqüencial fins a 

completar la grandària de mostra necessària. En entrevista semiestructurada 

es va aplicar el qüestionari “Full de planificació de l’alta hospitalària a l’atenció 

primària”, que té en compte aspectes a nivell sociodemogràfic, de fragilitat i de 

complexitat del malalt ingressat amb alta al seu CAP. També es va aplicar una 

enquesta de satisfacció (PCAS) al pacient. Es va fer un seguiment als 30, 90 i 

180 dies posteriors a l’alta per estudiar els reingressos hospitalaris per la 

mateixa causa (utilització de recursos sanitaris). Anàlisi de les dades: es va 

realitzar una anàlisi univariant per determinar la freqüència de les variables i la 

seva distribució. Després, es va fer una anàlisi bivariant per explorar la 

correlació entre les variables i la seva relació amb el reingrés hospitalari i amb 

el temps del reingrés. Finalment, es va fer una regressió logística per 

determinar factors associats al reingrés i l’anàlisi de supervivència i regressió 

de Cox per a la variable temps al primer reingrés hospitalari.  

Resultats: en el grup intervenció, sí que hi hagué compliment terapèutic 

d’infermeria en el 81,72% dels pacients, i en el grup control, en el 55,56% 

(p<0,001). Les següents variables/categories (traumatismes, enverinaments i 

algunes altres conseqüències de causa externa, cuidador informal, viu sol, 

Charlson (comorbiditat baixa i alta), més de dos ingressos hospitalaris en l’últim 

any, urgències als 90 dies, visites no presencials als 90 dies relacionades amb 

el diagnòstic hospitalari a l’alta, urgències als 180 dies relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta i visites no presencials als 180 dies) van presentar 

una relació estadística significativa amb la probabilitat de reingrés hospitalari. El 

fet d’estar en el grup control o intervenció no es va associar significativament 

amb el reingrés hospitalari. 
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Conclusions: encara que estar en el grup control o intervenció no es va 

associar significativament amb el reingrés hospitalari, es va observar que el 

grup control va presentar més reingressos hospitalaris que el grup intervenció. 

Així mateix, el model múltiple final suggereix que les variables inherents a la 

tipologia de pacient tenen més pes en la probabilitat de reingrés, sense deixar 

de banda aquelles variables relacionades amb la continuïtat assistencial, les 

quals van ser mesurades a través de la variable utilització de recursos sanitaris 

i en les quals la figura de la infermera d’enllaç té un paper protagonista quant a 

facilitar al pacient la continuïtat assistencial des de l’atenció primària. 

Paraules clau: infermera d’enllaç, continuïtat de l’atenció al pacient, atenció 

primària salut, pacient crònic, comorbiditat, fragilitat. 
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Summary: Objective: To determine the effectiveness of nurse liaison with 

respect to return home and follow up of patients included in the program liaison 

nurse. Subjects: Patients who discharge of HCB were living within the zone of 

influence of the CAP Les Corts, between 1 October 2011 to 01 October 2012. 

Methodology: Design: Longitudinal observational study. A sample of 345 

participants was selected, with 252 in the control group and 93 in the 

intervention group. The patients were incluyed in each group progressively until 

the necessary size was reached. in a semi-structured interview, a questionnaire 

was applied, discharge planning from the hospital to primary care, which takes 

into account sociodemographic, fragility and complexity aspects of the patients, 

admitted with hospital discharge to the primary care center. A satisfaction 

survey (PCAS) was also carried out on the patients. The patients were followed 

up at 30, 90 and 180 days after discharge in order to assess hospital 

readmissions for the same reason(use of healthcare resources). Data analysis: 

a univariare analysis was carried out to determine the frequency of variables 

and their distribution. Then a bivariate analysis was made to explore the 

correlation between variables and their relationship to hospital readmission and 

time to readmission. Finally, there was an evaluation to determine factors 

associated with readmission and survival analysis and Cox for variable time to 

first hospital readmission. 

Results: In the intervention group was compliance therapeutic nursing in 

81.72% of patients and in the control group in 55.56% (p <0.001). The variables 

/ categories “injury, poisoning and certain other consequences of external 

causes, caregiver, living alone, Charlson (comorbidity low and high)> 2 hospital 

readmissions in the last year, emergency within 90 days related to hospital 

discharged diagnosis, emergency within 180 days related to hospital discharged 

diagnosis and non-contact visits within 180 days” showed a statistically 

significant relationship with the likelihood of hospital readmission. Being in the 

intervention or control group was not significantly associated with hospital 

readmission. 

Conclusions: Although being in the control or intervention group was not 

significantly associated with hospital readmission, was observed in the control 

group presented more readmissions than the intervention group. Also, the final 
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multiple model suggests that variables inherent in the type of patient have 

greater weight in the likelihood of readmission, leaving aside those variables 

related to continuity of care, which were measured through the variable use of 

health resources and in which the figure of the link nurse has a leading role in 

terms of providing to patients continuity of care primary attention. 

Keywords: liaison nurse; Continuity of Patient Care; Primary health care; 

chronic disease; comorbidity; fragility.  
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JUSTIFICACIÓ 
D’acord amb la definició donada en la Declaració d’Alma-Ata el 1978, l’atenció 

primària de salut (APS) “representa el primer nivell de contacte dels individus, 

la família i la comunitat amb el sistema nacional de salut, ja que porta al més a 

prop possible l’atenció de salut al lloc on resideixen i treballen les persones i 

constitueix el primer element d’un procés permanent d’assistència sanitària”. 

Atès que l’APS constitueix aquest primer nivell de contacte dels usuaris amb el 

sistema de salut, aquest requereix d’una estratègia de comunicació entre el 

nivell primari i els altres nivells d’atenció, ja que si el pacient és tractat en un 

nivell terciari o en un centre sociosanitari, els centres d’atenció primària (CAP) 

necessiten conèixer l’evolució del malalt, independentment que aquest sigui 

atès per una altra institució. 

El centre d’atenció primària Les Corts de Barcelona 4C Gesclínic, SA (el 

31/12/2011 es produí un canvi de titularitat de l’empresa a CAPSE), el Consorci 

d’atenció primària de salut Eixample (CAPSE), l’Institut Català de la Salut (ICS) 

i l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB) del Sector d’Atenció Primària Esquerra 

de Barcelona van decidir elaborar una estratègia d’intervenció anomenada 

Programa Infermera d’Enllaç que complementés la informació de les altes 

hospitalàries donades segons el Pla operatiu d’implantació entre els hospitals 

d’aguts, els serveis sociosanitaris, els serveis de salut mental d’internament i 

l’atenció primària de salut amb el Protocol de Preparació a l’Alta (PREALT) del 

Servei Català de la Salut, dirigit als pacients que, post-alta hospitalària, 

precisen atenció domiciliària de 24 a 48 hores per l’atenció primària de salut; és 

un instrument que millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials. 

Es va detectar la necessitat d’ampliar-lo amb el concepte d’enllaç, garantint 

visita a domicili o al centre de salut a menys de cinc dies naturals, per donar 

continuïtat assistencial a tots els pacients que post-alta hospitalària requerien 

de continuïtat de cures. La valoració holística i el seguiment que realitza la 

infermera d’enllaç comunitària que es desplaça a l’hospital (on té la ubicació 

habitual), faciliten la intervenció oportuna dels equips d’atenció primària, 

intentant disminuir el risc de recaigudes, complicacions associades o 

empitjorament de l’estat de salut dels individus. La percepció que té una 
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persona del seu propi estat de salut és la qualitat de vida relacionada amb la 

salut.  

La Infermera d’enllaç d’atenció primària de salut amb perspectiva primarista 

identifica el pacient ingressat a l’hospital, aporta un valor afegit tant a l’equip 

d’atenció primària a la família i al pacient, i fomenta la seva autonomia. Procura 

la continuïtat assistencial com un procés d’anticipació a les necessitats que el 

pacient tindrà a l’alta, prioritza actuacions en aquells grups més vulnerables als 

problemes de salut, especialment persones amb problemes de mobilitat, edat 

avançada, que pateixen processos crònics o terminals. Tot això dirigint els 

esforços i recursos tant cap el malalt com als cuidadors i/o familiars que els 

atenen. 

La Infermera d’enllaç és la infermera responsable de promoure la interrelació 

dels diferents nivells assistencials per garantir la continuïtat assistencial del 

pacient. 

Cal destacar, doncs, l’actuació principal d’aquesta professional que és, en últim 

terme, la responsable de generar canals de comunicació entre l’hospital i els 

centres d’atenció primària, per garantir que la població diana es beneficiï dels 

serveis de salut de les diferents institucions d’acord amb la seva necessitat 

percebuda. 

La Infermera d’enllaç és primordial per a la coordinació assistencial, ja que té la 

capacitat dels serveis sanitaris per oferir sincronitzadament un objectiu 

assistencial comú sense que es produeixin desacords que perjudiquin el 

pacient, independentment del lloc i del temps en què hagi estat atès. 

La coordinació assistencial està identificada com una eina de gestió clínica 

generadora de millor qualitat de vida i satisfacció en els usuaris, fet que es fa 

més rellevant en l’atenció de pacients pluripatològics o amb malalties cròniques 

complexes.a Actualment no s’entendria una assistència sanitària sense tenir en 

compte tots els nivells assistencials. 

                                            

a Vegeu l’apartat 1.2. 
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Gran part de la demanda de recursos sanitaris és majoritàriament deguda a 

l’envelliment de la població, un grup que presenta més discapacitats i major 

prevalença en malalties cròniques. Originen ingressos hospitalaris per 

descompensació d’una o més malalties cròniques. Això, sumat als canvis en 

els perfils familiars, ha disminuït la disponibilitat de cuidadors informals. 

En l’actual context s’ha de plantejar la millor manera d’aprofitar els recursos, 

redistribuir-los si cal. És per això que l’estudi pretén avaluar si la tasca de la 

infermera d’enllaç és eficaç en si mateixa o si, per contra, s’aconsegueixen 

resultats iguals o millors sense la seva intervenció. Aquesta tasca s’ha de fer 

assegurant la continuïtat assistencial entre nivells d’atenció dels pacients diana.  

Les intervencions que es portaven a terme amb aquesta eina indiquen que 

podria ser l’adequada per garantir la rendibilitat, la utilització correcta dels 

recursos i la qualitat d’atenció, per la qual cosa és important que les institucions 

i les direccions d’infermeria impulsin aquest sistema.  

Segons dades presentades a la sessió clínica de l’HCB el dia 17/12/2009 el 

total de malalts visitats durant l’any 2008 per les 5 infermeres d’enllaç va ser de 

5.427, dels quals 337 precisaren determinació de l’INR, cures o retirada de 

grapes; 1.402, contacte telefònic; 1.263, atenció domiciliària; 1.062, diversitats 

de cures. Un 59,3% presentaven un Qüestionari de Barber positiu, el 42,5% 

estaven polimedicats i un 35,7% prenien psicofàrmacs. La figura d’enllaç 

assegura el traspàs de la informació entre els diferents nivells d’atenció. 

La cronicitat, segons definició del Ministeri de Sanitat, Igualtat i Serveis Socials 

(2012), és l’entitat que comprèn condicions de salut i limitacions en l’activitat 

(de diversa etiologia), de previsible llarga durada i, en general, de progressió 

lenta, que se sol associar a diferents graus de dependència, de forma temporal 

o permanent, i que repercuteix en la qualitat de vida de les persones afectades 

i de les persones cuidadores. 

L’objectiu és demostrar l’eficàcia i l’impacte del Programa d’Infermera d’Enllaç, 

ja que he viscut de primera mà el naixement d’aquest programa i tota la seva 

evolució. Personalment volia comprovar que realment la meva tasca i la de les 

meves companyes d’enllaç era una ajuda que millora l’atenció a les persones 
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més vulnerables, persones d’edat avançada amb patologies cròniques i, 

possiblement, una menor xarxa social. 

La finalitat del programa Infermera d’enllaç d’intentar reduir el nombre de 

reingressos o l’hospitalització potencialment evitable de malalts crònics, 

complexos i geriàtrics mitjançant la feina de la IE com a pont entre les 

infermeres dels centres d’atenció primària i les infermeres hospitalàries queda 

diluïda i minvada quan no hi ha ningú que faci aquesta tasca (vacances, 

malaltia, baixes maternals, dies personals...). És la situació des de maig de 

2010 fins a la finalització del programa el novembre de 2012, període en què es 

va començar a plantejar un canvi de model sobre la infermera d’enllaç arran de 

la disminució dels recursos de personal. A causa de l’inici de la crisi econòmica 

es va iniciar un procés de no-substitució en períodes de vacances, pràctica que 

afectà directament la qualitat d’atenció d’aquests pacients. 

L’1 d’octubre de 2011, de 5 Infermeres d’enllaç que desenvolupaven la seva 

tasca a l’Hospital Clínic de Barcelona es va passar a 4 (1 ICS, 3 CAPSE). A 

més, van  compaginar les tasques d’enllaç a l’hospital amb la de gestió de 

casos (GC) a la primària, en els seus CAP de referència. De tots aquells 

pacients que complien criteris de complexitat a l’alta hospitalària. 

Els avenços i les noves línies d’actuació impulsades pel Pla de Salut 2011-

2015, com es mostra a la figura 1, van propiciar que als sis anys d’haver iniciat 

el Programa Infermera d’Enllaç al Sector d’Atenció Primària Esquerra de 

Barcelona es plantegessin canvis en el contingut i en les maneres de respondre 

als nous requeriments estratègics i de planificació. 
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Figura 1: Projectes estratègics del Pla de Salut 2011-2015. 

Font: Departament de Salut. 

 

Des de la direcció assistencial (CAPSE/ICS) es va valorar el canvi en l’activitat 

i/o manera d’enfocar la Infermera d’enllaç a l’Hospital Clínic de Barcelona cap a 

una figura més de Gestora de casos. Aquest canvi d’enfocament va ser 

conseqüència de la crisi i de l’augment de l’esperança de vida. S’està produint 

un envelliment progressiu de la població amb l’augment de patologies 

cròniques i de la dependència, hi ha un increment del consum dels serveis 

sanitaris i de les expectatives assistencials de població. També, els canvis en 

els perfils i en l’estructura familiar, el seu funcionament, que comporta comptar 

amb cuidadors amb capacitats limitades (per exemple: per l’edat), aquests 

presenten també problemes de salut i augment de la demandes socials o la 

tecnologia inadequada, en l’actualitat seguim amb incompatibilitat dels sistemes 

d’informació (SAP; OMI_Web, ECAP), per exemple, les altes hospitalàries de 

malalts que corresponen a l’equip d’atenció primària. Les Corts queden 

registrades directament a la història del malalt, i si el professional de referència 

desconeix l’ingrés perquè no hi ha informe previ, aquesta informació abocada 
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resta sense visualitzar-se des de l’APS. A més no hi ha compatibilitat amb el 

sistema d’informació ECAP de l’ICS i la SAP de HCB. 

Registres incomplets amb impossibilitat de contactar amb la família i/o el malalt 

(èxitus, trasllats a d’altres zones), raó per la qual el dia 1 de novembre de 2012 

les Infermera d’enllaç del Sector d’Atenció Primària Esquerra de Barcelona van 

deixar de prestar els seus serveis directament als instituts de l’Hospital Clínic 

de Barcelona per passar a fer-ho a tot l’hospital. Aquest canvi d’estructura i 

funcionament no va afectar el projecte de tesi, ja que el reclutament dels 

pacients per al treball de camp es va tancar dos mesos abans que es produís 

aquest canvi. 

Aquest model assistencial que recull el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 té 

com a finalitat oferir serveis sanitaris de qualitat, segurs i sostenibles. Cal 

reforçar l’atenció integral de la persona prioritzant l’atenció primària i 

comunitària així com l’atenció a la dependència i a la cronicitat.  

La cronicitat disposa de tres nivells (complexitat baixa, mitjana i alta) que es 

correlacionen amb els sistemes d’agrupació de població o d’estratificació i que 

permeten identificar les persones diana així com planificar i executar plans 

d’actuació i activació de recursos ajustats a les necessitats. 

La cronicitat de baixa complexitat representa el 80% del total de persones en 

situació de cronicitat; les de mitjana complexitat, el 15% aproximadament; i les 

d’alta complexitat (pacient crònic complex, amb malaltia avançada i de final de 

vida), del 3,5 al 5 % del total de cronicitat. 

Per això, es creen noves aliances entre els diferents proveïdors de primària del 

Sector d’Atenció Primària Esquerra de Barcelona i l’Hospital Clínic de 

Barcelona. És un model col·laboratiu on l’APA ha de seguir fent una atenció 

contínua dels malalts/ciutadans i alhora involucrar la resta de proveïdors de 

salut del Sector d’Atenció Primària.  

S’arriba a un consens per tal que sigui l’hospital qui s’encarregui d’avisar dels 

ingressos mitjançant un cens diari (que es descarrega informàticament) a cada 

centres d’atenció primària del Sector d’Atenció Primària Esquerra de Barcelona. 

Aquest cens s’elabora des de la unitat d’informàtica de l’Hospital Clínic i obté 
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les dades del pacient segons el codi d’afiliació a la Seguretat Social i el centre 

de salut assignat. Segons dades del Servei Català de la Salut diàriament dels 

pacients que han ingressat, se’n fa una explotació a una hora determinada de 

la matinada, un cop al dia. 

El 15 de gener de 2013 la Infermera d’enllaç del Sector d’Atenció Primària 

Esquerra de Barcelona passa a anomenar-se Gestores de casos. Entre les 

seves funcions continua estant la de facilitar el contínuum assistencial i fer 

d’enllaç entre la resta de proveïdors i dispositius assistencials, com ara l’atenció 

especialitzada, centres de rehabilitació, centres sociosanitaris de mitjana i 

llarga estada, centres de salut mental, organitzacions comunitàries, entre 

d’altres. Ara, però, només d’aquells pacients que pertanyen al seu centre de 

salut. Es fa revisió diària del cens d’ingressos que facilita l’Hospital Clínic de 

Barcelona.  

Per concloure, cal esmentar que la Infermera d’enllaç ha estat present des de 

l’any 2006 fins al novembre de 2012, en què finalitza l’etapa presencial a l’HCB, 

data en què s’inicien els canvis citats anteriorment. Durant aquest període s’ha 

pogut realitzar una implementació completa del programa amb la satisfacció 

per part dels professionals implicats i les institucions, tal com es va expressar 

verbalment quan aquest va finalitzar, ja que hi van haver reticències a l’hora de 

canviar al nou model de gestora de casos. És per aquest motiu que tinc cert 

interès a mostrar evidències al respecte. 
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Figura 2: Mapa de la zona d’influència del CAP Les Corts. 

Font: Gesclínic. 
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Capítol 1: Antecedents 

“La majoria de les dones que cuiden estan també perquè les cuidin” 

 Sra. M. Dolores Izquierdo Morab 

 

1.1 Inicis de la infermera d’enllaç 
Un nombre creixent de subespecialitzacions d’infermeria s’han desenvolupat en 

les últimes dècades. Els temes de preocupació són que l’atenció no està 

adaptada per fer front al creixent nombre de pacients amb més d’una malaltia 

crònica, que hi ha un augment en els problemes de coordinació(1) en l’atenció 

que es proporciona per a aquest grup de pacients complexos (2), i que la cura 

d’aquests pacients està molt fragmentada. L’avaluació dels riscos per a la salut 

derivats de l’atenció coordinada amb la comunicació efectiva és vital per als 

pacients multimòrbids (3). 

La infermera d’enllaç (o gestora de casos (4), com és coneguda en alguns 

serveis de salut) no és una cosa nova, però sí, una gran desconeguda, fins i tot 

dins de la pròpia professió (5). La gestió de casosc és un concepte estès a 

Espanya, sobretot en l’àmbit de l’atenció primària de salut. Tot i que l’aparició 

de la gestió de casos com a metodologia d’atenció en situacions complexes va 

sorgir als Estats Units a mitjan segle passat en l’àmbit de la salut mental, 

s’incorpora amb força en els sistemes d’atenció dels països desenvolupats: 

Canadà, Regne Unit i diversos països del nostre entorn. 

En la bibliografia trobem estudis com un programa dissenyat per donar serveis 

d’atenció integral de salut a les adolescents embarassades al EUA de 1977 (7), 

                                            

b Sra. M. Dolores Izquierdo Mora. Tècnica del Servei d’Atenció Primària, Planificació i 

Avaluació. 

c Definida per l’American Nurses Credentialing Center (6) com el procés de col·laboració 

sistemàtic i dinàmic que proveeix i coordina serveis sanitaris a una població concreta amb una 

metodologia participativa per facilitar opcions i serveis que cobreixin les necessitats del client, 

alhora que redueix la fragmentació i duplicació de serveis i millora la qualitat i la relació cost-

efectivitat dels resultats clínics. http://www.nursecredentialing.org/ 
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o les experiències d’una infermera d’enllaç que treballa entre un hospital i 

l’atenció mèdica a la llar, al centre de salut central d’Hèlsinki el 1997 (8). 

El concepte case-management té una clara traducció en els nostres models 

sanitaris,d el Servei Canari de Salut, que va ser pioner en realitzar el primer 

projecte pilot d’Infermera d’enllaç l’any 1994 (5, 9). Comença l’any 2000 amb 

experiències per facilitar la continuïtat de cures d’infermeria entre àmbits 

assistencials en les àrees de salut de Fuerteventura i la Gomera. L’any 2003, 

en els Programes de Gestió Convinguda del Consorci Sanitari de Tenerife i de 

la Gerència d’Atenció Primària de Tenerife, es pacta per primera vegada el 

desenvolupament del Servei de Continuïtat de Cures d’Infermeria entre Àmbits 

Assistencials com un instrument per a la millora de la coordinació, l’objectiu 

principal del qual és garantir la continuïtat de cures, amb especial atenció als 

pacients fràgils i les persones cuidadores o familiars (10). 

A dia d’avui, és Andalusia la regió que més desenvolupat té el model de gestió 

de casos, implantat en tot el sistema públic andalús el 2002, com a 

desplegament del seu Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas (11). La figura 

de la Infermera Hospitalària d’Enllaç i la Infermera Comunitària d’Enllaç, com a 

gestores de casos, es desenvolupen a través del Servei Andalús de Salut per 

proveir una assistència sanitària d’alta qualitat i cost-efectiva en atenció 

primària i atenció especialitzada, adaptant-se als canvis que està sofrint la 

població (12). El Decret 137/2002 de Apoyo a las Familias Andaluzas engegat 

per la Junta d’Andalusia recull actuacions específiques en camps com 

l’educació, l’habitatge, l’ocupació i la sanitat (13). Arran d’aquest decret, en 

matèria de sanitat, el Servei Andalús de Salut va millorar l’atenció domiciliària 

mitjançant la figura de la Infermera Comunitària d’Enllaç, el principal objectiu de 

la qual se centra a potenciar l’assistència domiciliària, coordinant la intervenció 

dels diferents professionals en l’equip d’APS i amb l’atenció especialitzada (14). 

L’any 2012 es van realitzar un total de 524.684 visites a pacients: 291.133 als 

                                            

d Model sanitari, base ideològica i política des de la qual els estats aborden la satisfacció del 

dret a l'atenció sanitària i a la salut dels seus ciutadans. 
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CAP i 233.551 a domicili. A Euskadi s’aplica amb la infermera com a gestora de 

casos (15).  

El paper fonamental de la infermera gestora de casos és acompanyar el 

pacient pel complex entramat del sistema sanitari fent que el seu trànsit resulti 

efectiu per al pacient alhora que eficient per al sistema (16). 

Una notíciae apareguda en la premsa l’any 2003 deia: “Enfermeras de enlace de 

Andalucía y Canarias crean un servicio de enfermería dedicado a coordinar la 

atención en el domicilio”. L’OMS recomanava potenciar l’atenció domiciliària i 

posava l’accent en la necessitat que els metges de família, i sobretot la 

infermeria, hi dediquessin més temps. El nou repte per a les infermeres és 

ocupar-se del pacient de forma integral a casa seva. Canàries va ser la primera 

comunitat autònoma que va decidir avaluar aquesta situació. “Se’ns va ocórrer 

que si comptàvem amb una persona que fes de pont entre família, sistema 

sanitari i administració local, que, entenem, està cridada també a prestar certs 

serveis, guanyaríem molt”, explica Dolors Izquierdo, responsable del projecte. 

Segons Izquierdo, el paper de la infermera comunitària és capital perquè “actua 

com un ressort que greixa i coordina la relació entre totes les parts implicades”. 

Entre les seves funcions, Izquierdo destaca, la de captació, ja que “les 

infermeres detecten primer a les persones susceptibles de rebre atenció 

domiciliària; també valoren, cada sis mesos i d’acord amb una metodologia 

establerta, l’evolució d’aquests pacients”. 

Després de tres anys, i més de 3.000 pacients atesos, el servei canari de la 

Infermera Comunitària d’Enllaç destaca, entre d’altres èxits, per la reducció, en 

més d’un 14%, dels ingressos hospitalaris, amb un estalvi efectiu de 850 euros 

per pacient a l’any. També han disminuït notablement les visites als serveis 

d’urgències. Tant a Canàries com a Andalusia, els responsables sanitaris estan 

convençuts que la Infermeria Comunitària d’Enllaç serà un dels serveis estrella 

de la gestió sanitària (17). 

                                            

e Notícia publicada a El País.com al 15/7/2003 
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1.2 Evolució del concepte de pacient crònic complex 
És molta la dificultat per definir el concepte de pacient crònic complex (PCC),f ja 

que dins l’àmbit de la salut no hi ha hagut acord en la definició; per això el 

15/03/13 hi hagué la necessitat de publicar l’extracte de l’acta del Consell 

Supervisor núm. 554 (18), sobre els termes de cronicitat (del Termcat Centre 

de Terminologia. Sessió del 13 de desembre de 2012). Fins a aquesta data les 

infermeres d’enllaç del Sector d’Atenció Primària Esquerrag, per determinar la 

complexitat, utilitzàvem l’elecció d’una sèrie de requisits previs (criteris 

preestablerts), influència del Model d’Estratificacióh de Kaiser Permanenti (20). 

Aquest model d’atenció a malalties cròniques i mètode per a la categorització 

de pacients d’acord amb el seu risc, va ajudar a definir un nou marc conceptual 

per al desenvolupament de serveis de salut enfocats a les necessitats de les 

persones que viuen amb múltiples malalties cròniques (21). Un element clau 

per realitzar l’estratificació del risc és la piràmide de gestió de la salut 

poblacional de Kaiser Permanent, que és un dels models més coneguts per a la 

categorització de pacients (22). 

Les infermeres d’enllaç del Sector d’Atenció Primària Esquerra definíem com a 

pacient complex aquell que presentava quatre o més dels criteris segons la 

classificació de pacient complex (anterior a maig 2013) de l’Institut Català de la 

Salut i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) 

(23). Aquests criteris eren tenir aquestes característiques: tenir 65 anys o més; 

dependència per a Activitats bàsiques vida diària mesurat amb el Test de 

                                            

f Al document se cita el terme referint-se indistintament del gènere 

g Vegeu 1.7.3 AISBE 

h L'estratificació, en el camp de la salut, es defineix en relació amb variables com ara el risc 

d'ingrés hospitalari urgent, el consum elevat de serveis sanitaris d'alt cost o el risc 

d'institucionalització. Es basa en qüestionaris o en anàlisis estadístiques de bases de dades i 

influeix en la definició de la cartera de serveis per a persones amb problemes de salut crònics, 

amb diferents nivells de necessitats(19). 

i Companyia asseguradora americana amb més de 8 milions d'assegurats. 
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Barthel (igual o inferior a 55); procés o fase terminal (patiment irreversible, 

progressiu i acompanyat de múltiples símptomes sota un pronòstic de vida 

limitat, que de forma empírica es considera que no millora en sis mesos (24)); 

polimedicats (cinc o més fàrmacs); pluripatològics (quatre o més patologies 

cròniques); dèficit sensorial mesurat amb el qüestionari curt de l’estat mental de 

Pfeiffer (25) amb cinc o més errors; síndromes geriàtrics mesurats amb l’índex 

de comorbiditat de Charlson (versió abreviada) (26); reingressadors en hospital 

(dos o més no planificats); visites a urgències hospitalàries (tres o més visites); 

viure sol o amb cuidadors amb capacitat limitada de suport (aquells cuidadors 

menors de 75 anys, o aquells amb un resultat de l’índex de Lawton & Brody 

(actividades instrumentales de la vida diaria) (27) de 5 punts en dones i de 3 

punts en homes; malalts que havien patit una o més caigudes el darrer any 

amb fractura o que haguessin requerit l’activació dels serveis d’urgències. 

El 2012 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya categoritza els 

pacients crònics complexos (28) en aquells que han ingressat dues o més 

vegades, que tenen un o més diagnòstics (diabetis mellitus tipus 2, insuficiència 

cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crònica, neoplàsia, trastorn mental 

sever, hepatopatia crònica, SIDA, cardiopatia isquèmica i/o demència) i que 

consumeixen 10 o més fàrmacs. 

I la més recent, segons la Guia d’implementació de la complexitat, versió 5.1 

del 16 de maig de 2013 (29). El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 (30) 

contempla dos perfils de persones amb complexitat (Vegeu Figura 3): els 

pacients crònics complexos (PCC) i aquells que precisen un model d’atenció a 

la cronicitat avançada (MACA). 
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Figura 3: Perfils de complexitat definits pel Pla de Salut de Catalunya 2011-2015.  

Font: PPAC 2012 

1.2.1 El PCC  

És un pacient a qui els seus professionals de referència li atorguen aquesta 

condició com a conseqüència de la combinació dels següents criteris: 

El pacient pateix diverses patologies al mateix temps (multimorbiditat), o en 

pateix només una, però amb prou gravetat. El seu abordatge conté elements 

com alta probabilitat de patir crisis amb molta simptomatologia i mal control; 

evolució molt dinàmica, variable i que precisa monitoratge continu; alta 

utilització de serveis d’hospitalització urgent o visites a urgències; malaltia 

progressiva; elevat consum de recursos i fàrmacs i risc iatrogènic; requeriment 

d’un maneig multidisplicinari; entorn d’especial incertesa en les decisions i de 

dubtes de maneig; necessitat d’activar i gestionar l’accés a diferents dispositius 

i recursos, sovint per vies preferents; associació a fragilitat de base, pèrdua 

funcional, probabilitat de davallada aguda (funcional o cognitiva) o nova 

aparició de síndromes geriàtriques; i situacions psicosocials adverses.  

1.2.2 El MACA  

Té una prevalença al voltant de l’1,5% de la població i és un perfil equivalent al 

del PCC però amb un estat que, a més a més, està caracteritzat per una 

combinació dels criteris següents: 
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• Els professionals de referència li reconeixen una afectació clínica de 

major gravetat, si es compara amb l’estàndard de persones amb les 

mateixes malalties o condicions. Solen tenir un resultat positiu en aplicar 

l’instrument NECPALj (31-33).  

• El seu pronòstic de vida és possiblement inferior a 24 mesos. Precisen 

una orientació majoritàriament pal·liativa.  

• Major presència i intensitat de necessitats. Les necessitats són de tota 

mena i exigeixen una visió integral (especialment en les dimensions 

emocionals, socials i espirituals).  

• Exigeixen una planificació de decisions anticipades per gestionar 

apropiadament les crisis.  

• Requereixen una major atenció i suport a l’estructura cuidadora.  

1.2.3 La fragilitat  

La fragilitat del col·lectiu de la gent gran és triplement fràgilk per tres factors: la 

dependència, la pobresa i la solitud (34).  

Des dels anys 80, anys de les primeres definicions de fragilitat, aquesta ha 

tingut múltiples sinònims com ara ancià vulnerable, ancià de risc, pacient 

geriàtric, etc. En l’actualitat, encara segueix sent un concepte difícil de definir. 

Els estudis duts a terme des de llavors han objectivat que la persona fràgil 

(independentment de la seva edat) es mostra com una persona en situació de 

risc amb una major taxa d’hospitalització, de descompensació de malalties 

cròniques associades, d’institucionalització, de patir efectes adversos i/o mort. 

                                            

j NECPAL-CCOMS® és un instrument dissenyat per l’observatori Qualy-ICO- CCOMS, que ha 

estat validat al nostre entorn. Està indicat per identificar pacients amb pronòstic de vida limitat a 

12 mesos, amb presència de necessitats pal·liatives i que precisen l’activació de plans 

específics d’intervenció. 

k Brocklehurst, el 1985, descriu la fragilitat dins de l’existència d’un equilibri entre múltiples 

factors positius i negatius, tant mèdics com psicològics i socials, que fan que l’individu 

mantingui la seva independència. La fragilitat apareix amb la ruptura d’aquest equilibri i llavors 

augmenta el risc d’institucionalització i de mort. 
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Les infermeres d’enllaç del Sector d’Atenció Primària Esquerra la mesuràvem 

segons els seus factors determinants (35): major de 75 anys, pluripatologia 

(coincidència en una persona de dos o més problemes de salut generalment 

crònics), polifarmàcia, problemes cognitius i afectius, reingressos hospitalaris 

freqüents, patologia crònica invalidant, sense suport o suport social, problemes 

a la deambulació (caigudes, por a caure) i pobresa. 

1.3 Coordinació entre diferents nivells d’atenció sanitària 
La tendència de les organitzacions sanitàries a centrar-se en el pacient com a 

eix del sistema parteix de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948, 

que es va tenir molt en compte a l’hora de redactar la Declaració sobre la 

promoció dels drets dels pacients a Europa, promoguda en 1994 per 

l’Organització Mundial de la Salut. 

La descoordinació o atenció fragmentada contribueix a la ineficiència del 

sistema sociosanitari per generar, entre d’altres, l’ús inadequat dels serveis 

sociosanitaris, duplicitat d’accions, major risc d’errors, insatisfacció dels 

pacients i, en definitiva, una atenció deficient (36, 37). La coordinació entre els 

diferents nivells que intervenen en l’atenció i l’assistència sanitària, 

fonamentalment entre l’atenció primària de salut (38) i l’anomenada Atenció 

Especialitzada, és un objectiu fonamental (39) no sempre ben resolt, que 

origina problemes d’eficiència i insatisfacció tant d’usuaris com de 

professionals. Per això, és necessari fomentar sistemes integratsl amb 

polítiques de coordinació i comunicació (40), de tal manera que s’asseguri als 

ciutadans la continuïtat en les cures i el tractament, i l’abordatge comú dels 

problemes de salut en temps adequat, sense segmentació entre departaments 

ni nivells assistencials (41, 42). La coordinació entre els diferents nivells 

assistencials és bàsica per donar atenció a les necessitats de les persones (43, 

44), sobretot pel que fa a les persones fràgils i en situació de complexitat. 
                                            

l Sistema integrat, conjunt coherent de mètodes en quant a organització, planificació, cartera de 

serveis, provisió-finançament i resultats clínics que pretenen generar coordinació, inèrcies, 

connexions i afinitats entre els diferents nivells assistencials del sistema i els diversos 

proveïdors de salut actors en l'escenari territorial. 
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L’atenció primària lidera la coordinació de les persones en situació de 

complexitat perquè els seus professionals tenen contacte directe amb les 

persones en el seu entorn pròxim, entorn susceptible i d’elecció d’on ser atesos 

(45). 

Així podem definir la coordinació entre nivells d’atenció com la sincronització 

dels diversos serveis proveïdors de salut i d’atenció social, i per això es 

necessita l’adopció de criteris comuns, encaminats a garantir una comunicació 

eficaç entre els diversos agents i professionals que participen en l’atenció a 

l’usuari. I la continuïtat assistencial (46), independentment del lloc on es rebi i 

dels múltiples professionals que hi intervinguin, està basada en la informació i 

en la longitudinalitat de l’atenció i s’estén durant tota la vida al llarg dels 

episodis de salut i de requeriments assistencials de les persones. 

El concepte de continuïtat assistencial es podria definir com la manera en què 

un pacient experimenta les accions i es connecten els resultats com a 

conseqüència d’un adequat flux de la informació que reflecteixi les habilitats i la 

coordinació de les cures.  

La continuïtat assistencial es produeix quan accions relacionades amb l’atenció 

al pacient de forma separada es connecten. Diversos estudis reconeixen tres 

dimensions de la continuïtat assistencial (47): 

• La continuïtat de la informació. Fa referència a la informació rellevant del 

pacient per al procés actual, antecedents clínics del pacient. 

• La continuïtat de relació. Reconeix la importància del coneixement del 

pacient com una persona, engegant la relació pacient professional i 

connectant esdeveniments discontinus. 

• La continuïtat de gestió. Es refereix al fet que les actuacions sanitàries 

de diferents proveïdors estiguin connectades entre si (46). 

La Conferència Internacional celebrada a Alma-Ata en 1978 va atorgar 

reconeixement internacional al concepte d’APS amb la següent declaració:  

“Tots els governs han de formular polítiques, estratègies i plans d’acció 

nacionals a fi d’iniciar i mantenir l’atenció primària de salut com a part del 

sistema nacional de salut complet i en coordinació amb altres sectors. Per això, 
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caldrà exercir la voluntat política per mobilitzar els recursos del país i utilitzar 

racionalment els recursos externs disponibles.” 

Tenint aquesta premissa i per poder entendre la figura de la IE hem de conèixer 

sobre quines bases es crea i en quins paràmetres se sustenta. 

1.3.1 La funció de la Infermera d’enllaç 

La funció de la Infermera d’enllaç és acompanyar a l’alta de la persona i dels 

seus familiars en el procés de transició des del centre assistencial al domicili, 

valorar les seves necessitats a l’alta i preparar els recursos per a facilitar el seu 

retorn a casa. També programa les visites que siguin necessàries amb els 

professionals de referència perquè el contacte es produeixi al més aviat 

possible (Institut Català de la Salut, 2010). 

La coordinació entre nivells dels serveis de salut i la continuïtat de cures es veu 

dificultada en un període d’hospitalització. Això suposa la necessitat de realitzar 

un projecte que faciliti als pacients i els cuidadors el trasllat al domicili de forma 

planificada. Darrere d’una estància hospitalària per un procés de salut/malaltia, 

una part de la població sofreix una disminució o una incapacitat per satisfer les 

seves necessitats i autocures, que provoca problemes en la persona i la seva 

família per fer front al retorn al domicili. 

El principal objectiu, que té, la figura de la Infermera d’enllaç és garantir la 

continuïtat assistencial entenent-la com una provisió global, coordinada i 

integrada de serveis sanitaris, una continuïtat en el procés personal de la 

malaltia (on hi ha una visió global i holística de la persona, del seu context i de 

la cura que necessita) i un contínuum entre els nivells assistencials (des de 

l’hospital fins al CAP i/o al domicili). 

1.3.2 Context assistencial 

L’escenari actual dibuixa seriosos reptes com el creixement i envelliment de la 

població, l’augment de malalties cròniques i cardiovasculars, unides a canvis 

epidemiològics que provoquen una forta pressió assistencial i de despesa 

sanitària (48). D’altra banda, influeix de forma directa en el Sistema de Salut 

promoure el coneixement i el reconeixement professional, integrar nivells 
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assistencials i gestionar els recursos de forma eficient (49). Tots aquests canvis 

s’estan traduint en un significatiu augment de persones que presenten 

importants i complexes necessitats d’atencions al domicili familiar, una gran 

part de les quals apareixen derivades de l’alta hospitalària (50-52). En aquest 

escenari dinàmic on el context social i econòmic ha variat tan durant aquests 

últims anys la infermera ha de fer el seu paper (53).  

Aquesta situació posa de manifest la síndrome sociosanitària, definida com el 

problema de salut que presenta un pacient amb demandes d’atenció i cures 

múltiples, tant físiques como socials, en diferents nivells assistencials 

d’etiologia plural (biològica, familiar, psicològica, etc.) davant les quals el 

conjunt de serveis sanitaris i socials no és capaç de donar una resposta global i 

coordinada, fet que provoca una progressiva pèrdua d’autonomia del pacient 

(54, 55). 

L’evolució de les necessitats d’atenció a les persones ha canviat 

substancialment en els darrers anys. S’han produït canvis socials i sanitaris 

importants. Les infermeres s’han adaptat a aquests canvis introduint i aplicant 

els coneixements de la ciència infermera a les noves situacions de salut, i 

d’aquí sorgeixen figures essencials com la infermera d’enllaç i la gestora de 

casos (56). 

Les malalties cròniques són actualment la primera causa de mortalitat, i són el 

60% de totes les defuncions. D’altra banda, l’envelliment de la població fa que 

existeixi un augment de la comorbiditat (32, 57, 58). 

La complexitat del sistema sanitari, la pròpia evolució dels processos crònics i 

els canvis en l’estructura familiar han fet necessària l’aparició d’una figura 

especial d’infermeria que posi en sintonia tant els recursos i serveis com els 

problemes, les deficiències i les expectatives de la persona malalta per arribar, 

així, a uns resultats de salut, de manera efectiva pel que fa al cost, amb la 

millor qualitat d’atenció possible. 

La Infermera d’enllaç i la Gestora de casos semblen ser les eines adequades 

per garantir la rendibilitat i la utilització adequada dels recursos així com per 

mantenir la qualitat de l’atenció (12, 59). 
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Aquesta línia d’actuació està contemplada en la Estrategia para el abordaje de 

la cronicidad en el Sistema Nacional de Salut, que va publicar el 2012 el 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (60), en què es parla de la 

necessitat de potenciar les actuacions dels professionals d’infermeria en 

l’atenció a processos crònics, orientant la seva responsabilitat en el paper 

d’educadors/entrenadors en autocures, en gestió de casos en pacients amb 

condicions d’especial complexitat i com a professionals d’enllaç per millorar la 

transició entre àmbits i unitats d’atenció. 

Altre factor molt important per contextualitzar la figura de la infermera d’enllaç 

és entendre el concepte de dependència. La dependència crea una creixent 

demanda de cures generalment relacionades amb la discapacitat que 

presenten els usuaris i per les repercussions que es generen en els cuidadors 

informals (61). 

La dependència física o psíquica de les persones té una gran repercussió en 

les famílies i en el sistema sanitari, tant pel que fa als recursos professionals, 

com als econòmics que s’hi han de destinar. En la majoria dels casos, la 

situació de salut i la pròpia evolució de les malalties requereix que les persones 

dependents tinguin la necessitat de suport, on, d’altra banda, l’atenció 

multidisciplinària s’ha demostrat altament eficaç. 

El Consell d’Europa (62), l’any 1998, va elaborar una recomanació per a 

l’atenció a la dependència en els països de la seva àrea d’influència, i la 

defineix com: 

“Un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons 

derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o 

pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció 

d’una altra persona o ajuts importants per realitzar activitats bàsiques de la vida 

diària, o en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, 

altres ajudes per a la seva autonomia personal.” 

A Espanya, la Llei de la Dependència (63) va ser aprovada l’any 2006. A 

Catalunya, el Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de 

l’autonomia personal i l’atenció de les persones amb dependències (ProdeP), 
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va ser creat, per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, el 31 de maig 

de 2005. 

Per identificar el grau de dependència d’una persona, cal tenir en compte la 

necessitat d’ajuda que té per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. El 

barem de valoració de la dependència (BVD) estableix tres graus de 

dependència: moderada (grau I), severa (grau II) i gran dependència (grau III). 

Cada grau es classifica en dos nivells segons l’autonomia de la persona i la 

intensitat de les cures que requereix. 

Les persones que sol·liciten el reconeixement de situació de dependència són 

valorades per un equip multidisciplinarim territorial, que utilitza unes escales de 

valoració específiques per grups d’edat, per situació de demència i per les 

persones que tenen patologies que els dificulten la presa de decisions. 

Emfatitzem que la missió principal de la infermera d’enllaç és coordinar 

l’atenció a l’usuari entre dispensadors i nivells de salut per poder donar una 

continuïtat d’atenció necessària al pacient. 

La continuïtat de cures s’entén com el grau en què l’assistència que necessita 

el pacient està coordinada eficaçment entre diferents professionals i 

organitzacions i en relació amb el temps (64); això és, la transferència sense 

obstacles de la cura d’una persona entre proveïdors de cures. Per tant, la 

continuïtat de cures es fonamenta en la interrelació professional dels diferents 

àmbits assistencials i nivells assistencials(64), i això comporta el 

desenvolupament i l’engegada d’un sistema d’intercanvi d’informació ràpid, 

eficaç i segur (65, 66). 

En un context sanitari marcat pel sosteniment i la millora del servei assistencial 

amb una actuació de govern dirigida a la contenció de la despesa pública i amb 

l’objectiu de mantenir el sistema de salut, les tecnologies de la informació i la 

comunicació prenen una especial rellevància  en el sistema d’intercanvi (49). El 

                                            

m L'adjectiu multidisciplinari fa referència a una manera de treballar en què professionals de 

diferents àmbits aporten coneixements propis de la seva disciplina (19). 
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2012 la presentació del Pla estratègic SITIC 2012-2015 posa les bases per 

consolidar el desplegament de les tecnologies de la Informació i la 

Comunicació en el sistema de salut català (67), i tres estudis comparatius 

indiquen que el desplegament de les tecnologies de la Informació i la 

Comunicació als centres sanitaris situa Catalunya en una bona posició en el 

context internacional (68). 

Actualment no es disposa d’un sistema d’informació que permeti realitzar la 

transferència d’informació, relacionada amb la salut dels ciutadans a través del 

sistema nacional de salut, per la qual cosa no existeixen garanties quant a la 

uniformitat de la informació que s’emet cap a un o un altre nivell d’atenció, però 

l’avanç continu de les tecnologies de la Informació i la Comunicació (66) permet 

augurar que en un curt termini de temps la història de salut serà un document 

virtual que contindrà l’“autobiografia” de cadascun dels ciutadans des del seu 

naixement. 

Fins que això sigui una realitat, des dels serveis de salut de les comunitats 

autònomes i el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, s’estan impulsant 

estratègies per desenvolupar sistemes d’informació compatibles que permetin 

als professionals accedir a les proves diagnòstiques i exàmens clínics 

rellevants que s’hagin realitzat des de qualsevol àmbit sanitari i nivell 

assistencial. La història clínica compartida de Catalunya (69) ofereix la 

traçabilitat del pas de les persones pel sistema sanitari, permet incorporar 

serveis relacionats amb l’atenció proactiva requerida per alguns pacients 

(alertes, avisos, comunicació entre àmbits assistencials, organitzacions i 

professionals) i promou la continuïtat de l’atenció sanitària. En integrar-hi tota la 

informació, evita errors, com ara la repetició d’exploracions i procediments, i fa 

possible l’avaluació centralitzada de resultats del Servei Català de la Salutn 

(19). 

                                            

n El sistema sanitari català és un sistema amb finançament públic i amb cobertura universal, al 

qual té accés tota la ciutadania de Catalunya. Aquest sistema té un garant de les prestacions 

sanitàries públiques: el Servei Català de la Salut. Adscrit al Departament de Salut de la 
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El 2013 molts dels centres de primària de l’Institut Català de la Salut van 

començar a penjar el pla d’intervenció individualitzat compartit on es recull el 

pla de decisions avançades. El Pla d’intervenció individual compartit, el 

realitzen els professionals sanitaris als pacients amb l’etiqueta PCC/MACA dels 

centres d’atenció primària que s’allibera i es descarrega a la història clínica 

compartida de Catalunya. Als centres del Consorci d’atenció primària de salut 

Eixample el Pla d’intervenció individual compartit es va començar a alliberar el 

febrer de 2014. 

1.4 Estratègies de continuïtat assistencial 
En els últims anys per millorar el procés de continuïtat assistencial a l’alta 

hospitalària (70, 71), s’han introduït diferents estratègies: 

1.4.1 Els programes de planificació i continuïtat a l’alta  

Els programes de planificació i continuïtat a l’alta són el programa PREALT 

(72), a Catalunya; les infermeres d’enllaç (73) i/o infermeres gestora de casos 

per a l’abordatge proactiu de pacients crònics en situació de complexitat; 

aquestes dues últimes figures han estat pensades per assegurar la continuïtat 

assistencial de persones en situació de vulnerabilitat durant el període crític de 

transició des de l’hospital cap al domicili i la comunitat. 

1.4.2 L’Informe de Continuïtat de Cures Infermeres 

En el conjunt de competències i valors associats als serveis que ofereixen els 

professionals d’infermeria en l’art de cuidar, està integrat l’Informe de 

Continuïtat de Cures Infermeres (74), que s’ha d’entendre com una prescripció 

pròpia d’una professió qualificada i, per tant, ha de superar el concepte de 

recomanació, suggeriment o simple consell i ha d’estar regulat pels òrgans 

competents perquè la seva utilització i contingut no quedi subjecta a la lliure 

decisió dels professionals o dels centres (75). L’informe de Continuïtat de 

Cures Infermeres no és només una eina de transmissió d’informació entre 

atenció especialitzada i atenció primària o, com tradicionalment s’ha entès, un 
                                                                                                                                

Generalitat de Catalunya s’encarrega de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura 

pública a la ciutadania. 
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informe d’alta, sinó una eina de continuïtat multidireccional (alta/ingrés/trasllat) 

essencial per garantir la coordinació entre nivells d’atenció o diferents serveis 

proveïdors de salut i atenció social. Per això, per establir la seva estructura i 

contingut, es requereix la col·laboració de tots els professionals que intervenen 

en el procés de cura. A més de l’aspecte multidireccional i els diferents nivells 

d’atenció, tenint en compte l’efecte de la globalització o lliure circulació de les 

persones per l’obertura de les economies i les fronteres, el contingut de 

l’informe de Continuïtat de Cures Infermeres ha de contemplar criteris 

d’uniformitat i normalització de la pràctica infermera i es torna imprescindible 

per al seu compliment la utilització d’un llenguatge estandarditzat reconegut 

internacionalment (76). 

1.5 Llenguatge estandarditzat 

La utilització dels diagnòstics infermers de la North American Nursing 

Diagnostic Association (NANDA) augmenta la claredat i la concreció de les 

comunicacions verbals i escrites i, per tant, millora la coordinació de la cura 

(76), la definició dels objectius i les intervencions amb la classificació dels 

resultats infermers Nursing Outcome Classification (NOC) a l’etapa de 

planificació (77) i les intervencions infermeres Nursing Intervention 

Classification (NIC) (78). 

El diagnòstic i els resultats desitjats s’utilitzen combinats per a les decisions 

sobre la intervenció infermera (79). Complets quatre anys de l’inici del 

Programa Infermera d’Enllaç al Sector d’Atenció Primària Esquerra de 

Barcelona les infermeres d’enllaç van fer una recollida dels diagnòstics segons 

la taxonomia diagnòstica NANDA en la coordinació de cures més utilitzades per 

tal d’estandarditzar-les, el resultat de la qual va ser el risc de caigudes, el risc 

d’infecció, el maneig inefectiu del règim terapèutic personal i/o familiar, el 

deteriorament de la integritat cutània, el deteriorament de la mobilitat física, el 

deteriorament de la deambulació, els coneixements deficients, el dèficit 

d’autocura, el risc de claudicació del rol del cuidador, la baixa autoestima, el 

dolor agut i el risc d’intolerància a l’activitat. 
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En l’àmbit sanitari la comunicació de decisions terapèutiques per escrit 

proporcionen un registre seqüencial de l’estat de salut del pacient. Aquests 

registres proporcionen el mitjà adequat per a la continuïtat assistencial i la 

coordinació dels plans entre àmbits d’actuació, professionals i temps. Encara 

que la seva principal finalitat sigui la continuïtat de cures, també s’utilitzen per a 

la recerca i igualment es pot utilitzar com a evidència en procediments legals, 

d’aquí la importància que la informació sigui els més objectiva possible així com 

el reflex de la situació del pacient. 

L’ús adequat d’un bon sistema d’informació és vital per garantir aquesta 

continuïtat de cures del pacient. La Infermera d’enllaç intenta ser aquest vincle 

d’informació bidireccional entre hospital i primària. Intenta que hi hagi una 

comunicació eficaç entre nivells, ja que si no es deriva en problemes com ara la 

prolongació de l’estada a l’hospital per manca de suport al domicili, reingressos 

per un mateix motiu no resolt a causa d’una alta poc planificada i augment de 

forma considerable de costos econòmics (80). La causa dels reingressos pot 

estar relacionada amb l’hospitalització prèvia, o bé amb qualsevol altra causa. 

El període de 30 dies és l’utilitzat de manera més freqüent per parlar de 

reingrés (19). 

La Infermera d’enllaç ha d’estar implicada en la planificació de l’alta hospitalària 

del pacient, per tal de garantir la cobertura d’atencions i recursos quan el 

pacient estigui al seu domicili (81). 

1.6 Planificació de l’alta multidisciplinària 
L’estructura i la implementació de la planificació de l’alta multidisciplinària (82) 

ha estat descrita per McKeehan (83). 

1.6.1 La infermera en la planificació multidisciplinària 

Per participar en una planificació multidisciplinària la infermera hauria de: 

• Valorar el nivell de resolució de problemes a mesura que s’apropa l’alta. 

• Decidir a través de la revisió d’ordres de tractament infermer, quina 

continuïtat de cures és necessària. 

• Valorar les capacitats del client així com la disponibilitat de la família i 

l’ajuda comunitària. La comprensió i els plans del client (o membre de la 
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família responsable) per a la cura personal i el tractament mèdic prescrit 

també ha de ser avaluat. (Poden sorgir nous diagnòstics infermers quan 

s’emeti l’informe mèdic, ja que poden incloure algun diagnòstic de 

coneixements deficients quant a símptomes, tractament farmacològic, 

alimentació, etc.). Igualment seria necessari contrastar les discrepàncies 

dels professionals amb els cuidadors quant a les capacitats d’aquests 

per a les cures per si fos necessari establir un sistema de suport. 

 

• Valorar la necessitat de derivació del client cap a la continuació de 

l’atenció quan sigui donat d’alta i coordinar les actuacions amb la 

infermera comunitària d’acord amb les capacitats del client i els recursos 

de l’entorn.  

L’envelliment poblacional, la cronicitat complexa, l’increment de la 

dependència, la disminució de la xarxa de recolzament informal, la utilització 

inadequada de serveis de salut són factors que generen nous reptes en 

l’atenció sanitària. Per afrontar aquest factors i la fragmentació sanitària, 

sorgeix als Estats Units, en els 70, el case management, o gestió de casos, 

definit per l’American Nurses Credentialing Center (ACNN) com “el procés de 

col·laboració sistemàtic i dinàmic que proveeix i coordina serveis sanitaris a una 

població concreta amb una metodologia participativa per facilitar opcions i 

serveis que cobreixin les necessitats del client alhora que redueix la 

fragmentació i duplicació de serveis i millora la qualitat i la relació cost-

efectivitat dels resultats clínics” (6).  

La falta d’una definició clara o de paràmetres generalment reconeguts en la 

gestió de casos ha donat lloc a grans diferències en els models i escassetat de 

dades empíriques sobre la mesura dels seus resultats (84, 85). 

A Catalunya diferenciem entre les dues figures: la Infermera d’enllaç amb una 

tasca d’acompanyament a l’altao i la gestora de casos a domicili. Tot i que totes 

dues tenen uns criteris de treball similars, tenen tasques organitzatives ben 

                                            

o Vegeu 1.3.1 Funció de la Infermera d’enllaç 



 

44 

delimitades i definides. A la resta d’Espanya el nom d’IE i/o GC és gairebé un 

sinònim, com una figura clau per al tractament, l’educació i l’evitació de 

reingressos de pacients crònics (86, 87). 

1.7 Atenció integral de salut 
En una ciutat com Barcelona, a causa en part de la diversitat de proveïdors i 

entitats que presten serveis a la població, ens trobem amb un dèficit permanent 

de coordinació i de seguiment del pacient un cop ha entrat en el sistema. 

Aquest entorn justifica el sorgiment de les àrees d’atenció integral de salut, un 

projecte del Consorci Sanitari de Barcelona i dels proveïdors sanitaris del 

territori, el principal objectiu del qual és millorar l’assistència sanitària a 

Barcelona ciutat. Els elements comuns d’organització de les Àrees integrals de 

salut són l’existència de Comitè Àrea Integral de Salut, Comissió Permanent, 

Oficina Tècnica, comitès operatius i grups clínics o professionals (88), que són 

el conjunt de models organitzatius destinats a crear connectivitat i col·laboració 

entre els sistemes destinats a guarir (salut) i els destinats a cuidar (social) (89). 

1.7.1 Conceptes de model organitzatiu 

Hi ha dos models organitzatius: 

• El concepte d’unitat assistencial d’atenció integrada (90): la metodologia 

que utilitza és la integració per processos, de professionals, de sistemes 

i d’eines ja existents implicant-los i alineant-los. 

Més que desenvolupar nous projectes, es desplegarà sobre processos 

preexistents. 

L’atenció integral de salut ha de garantir l’atenció continuada de la 

malaltia crònica (llarga durada) i aguda (nous problemes, 

reaguditzacions, etc.) que presenten necessitats diverses durant un 

període de temps mitjà/llarg. S’orienta, especialment, a l’atenció de 

persones grans i fràgils integrant diverses experteses professionals. 

El mecanisme de funcionament es basa en la lògica dels sistemes 

integrats de provisió de serveis: coordinació de serveis; cada 

organització en manté la personalitat i les estructures, totes acorden 
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treballar sota un paraigua comú, per a la qual cosa adapten el seu 

funcionament de manera coordinada amb els altres proveïdors. 

• I el Concepte de Sistemes Integrats de Provisió de Serveis (91): l’equip 

incorpora professionals hospitalaris i d’assistència primària procedents 

de proveïdors diversos: Gestora de casosp, Infermera d’enllaç i 

treballador social. 

L’aplicació global del criteri, la du a terme el “propietari” del procés amb 

la capacitat de decidir i executar la gestió directa del cas concret, el nucli 

del procés: metge + gestora de casos + Treballador social. 

El factor crític d’èxit d’aquest model és l’existència i el manteniment 

d’una única visió i un únic propietari amb la funció de coordinar les 

diferents experteses necessàries i tot el procés assistencial i social. 

L’equip avaluador és qui fa l’avaluació de necessitats, l’assignació de 

cada recurs així com el seguiment en el temps. 

1.7.2 Àrees Integrals de Salut a Barcelona Ciutat 

Definides en el marc d’unes jornades interinstitucionals el 13 desembre de 

2006 a l’Hospital de Vall d’Hebron, amb la presència i consens de les principals 

autoritats i agents sanitaris, en són quatre: Nord, Esquerra, Dreta i Litoral.  

Es van definir a partir de les àrees d’influència o capacitat d’atracció de la 

població en relació amb els 4 grans hospitals de Barcelona: Hospital de la Vall 

d’Hebron, Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau i Hospital del Mar. 

La distribució de recursos en Salut Mental i la sectorització dels recursos de 

l’atenció sociosanitària (93) van acabar de definir els territoris de les 4 àrees, 

els quals són alhora una agrupació d’àrees bàsiques de salut on treballen els 

diferents proveïdors d’atenció primària de la ciutat. 

                                            

p Definida per la Case Management Society of Austràlia com el procés col·laboratiu d'avaluació, 

planificació, facilitació i defensa de les opcions i serveis que cal assignar a les necessitats de 

salut especifiques d'un pacient a través de la comunicació i els recursos disponibles per 

aconseguir resultats cost-efectius (92). http://www.cmsa.org.au/ 
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1.7.2.1 Característiques i missió 

Són territoris facilitadors de la continuïtat assistencial i tenen com a principal 

objectiu oferir atenció integral, en un marc territorial, adreçat a la població a 

través de la coordinació efectiva de les entitats dels serveis de salut i els seus 

professionals.  

La seva missió es oferir una atenció integral de salut, en un marc territorial 

(Barcelona Esquerra, Dreta, Litoral i Nord), adreçat a la població mitjançant la 

coordinació efectiva de les entitats dels serveis de salut i els seus 

professionals. 

1.7.2.2 Estructura, funcions i organització 

Són àmbits territorials del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) en els òrgans 

dels quals estan representats els proveïdors de les diferents línies assistencials 

de la ciutat de Barcelona. Els elements comuns d’organització de les Àrees 

integrals de salut són l’existència de: 

• Comitè Àrea Integral de Salut (CAIS), responsable últim del projecte al 

seu territori amb representació dels màxims responsables de les entitats 

proveïdores i del CSB 

• Comissió Permanent, responsable executiu del projecte que garanteix la 

continuïtat dels pactes del CAIS 

• Oficina Tècnica, staff de la Comissió Permanent que garanteix el suport 

tècnic al desenvolupament del projecte 

• Comitès operatius i grups clínics, que treballen sobre la base de 

dispositius assistencials o sobre la base d’especialitats clíniques de la 

reordenació de l’atenció especialitzada. Aquests han de representar als 

diferents proveïdors implicats en la seva línia de treball i, en general, 

estan formats per professionals de diferents nivells i categories. Els 

comitès operatius i grups clínics estan liderats per un coordinador 

designat que informa periòdicament la Comissió Permanent. 
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La ciutat de Barcelona es delimita en quatre àrees: 

 

Figura 4: Àrees Integrals de Salut. 

Font: Barcelona Observatori de Tendències de Serveis de Salut. 
 

Com mostra la figura 4 l’Àrees integrals de salut es divideix en Barcelona Dreta, 

Barcelona Nord, Barcelona Litoral-Mar i Barcelona Esquerra (21), que disposa 

de quatre districtes municipals: Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i 

Eixample (88). 
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1.7.3 Àrees d’atenció integral de salut a Barcelona Esquerra (AISBE) 

Prop del 32% del total de la població de BCN: 524.395 habitants 

 

  

Figura 5: Situació - Àrees bàsiques de salut. AISBE. 

Font: Barcelona Observatori de Tendències de Serveis de Salut. 
 

Segons les dades del Servei Català de la Salut, el Sector d’Atenció Primària 

Esquerra de Barcelona està format per 19 àrees bàsiques de salut, 19 equips 

d’atenció primària (figura 5), 16 centres d’atenció primària. Quatre empreses 

diferents APS i quatre hospitals, a més dels proveïdors de salut mental i 

sociosanitaris. La superfície és de 45.08 km² i la densitat de població el 2012 

era de 11.866 habitants/km2. El 2014 la densitat és d’11.633 habitants/km2. Els 

habitants, segons dades del Registre Central de Persones Assegurades, el 

2012, era de 534.955 (figura 6) i el 2014, de 524.395. 

ABS 19 
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Figura 6: Registre central de persones assegurades del Servei Català de la Salut AISBE. 

Font: Barcelona Observatori de Tendències de Serveis de Salut. http://www.ais-bcn.cat 
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1.7.3.1 Proveïdors sanitaris 

La gran diversitat de proveïdors sanitaris (com es mostra en la taula 1) treballen 

per patologies, a partir del redisseny de processos clínicsq consensuat entre els 

diferents nivells assistencials i justificat en l’evidència científica. A més, es 

disposa d’un sistema d’informació compartit que és una plataforma 

d’interoperabilitat, una realitat actual, a més d’un projecte viu, que creix dia a 

dia amb reptes realment ambiciosos de gestió compartida (94).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1: Proveïdors de salut Sector d’Atenció Primària Esquerra 

 

1.8 El Centre d’Atenció Primària Les Corts 4C de Barcelona 
Gesclínic 
Gesclínic, SA es va constituir el 2 de desembre de 1994 com a entitat 

promoguda pel Consorci de Gestió Corporació Sanitària format per Diputació 
                                            

q Procés clínic integrat: conjunt de decisions i actuacions basat en bones pràctiques i en l'acció 

coordinada de diferents àmbits assistencials, professionals i organitzacions, que s'aplica de 

manera estandarditzada, seqüencial i ordenada per aconseguir una reducció de la variabilitat 

de decisions (19). 
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de Barcelona i Hospital Clínic. D’aquesta manera; es fa efectiva la prestació 

d’atenció primària concertada pel Servei Català de la Salut.  

El centre d’atenció primària Les Corts 4C (95), ubicat a l’edifici anomenat 

Hèlios, dins del recinte del parc dels Jardins de la Maternitat, en el carrer de 

Mejía Lequerica, s/n, 08028 de Barcelonar.  

El nombre de població assignada és de 32.764 pacients i la població atesa 

arriba a 31.377. Forma part del Grup Clínic, que està constituït per Gesclínic, 

SA; Consorci d’atenció primària de salut Eixample; Consorci Institut 

d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS); Consorci de 

Gestió de Corporació Sanitària (CGCS); Fundació Privada Clínic per a la 

Recerca Biomèdica; Fundació Privada Transplant Services Foundation (TSF); 

Barnaclínic, SA; Hospital Clínic de Barcelona (96). L’HCB està ubicat a l’illa de 

Provença, Casanovas, Còrsega i carrer Villarroel, 170, Barcelona - 08036 

(Espanya). 

Integrat en una xarxa d’investigació en l’atenció primària de salut conjuntament 

amb altres centres de salut, va fundar el 1997 la Unitat Docent Clínic-

Maternitat, amb l’objectiu de tutoritzar i desenvolupar la formació dels metges 

MIR de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària i les d’infermeria 

obstètrica-ginecològica (llevadora). Al curs 2011/2012 s’inicia la primera 

promoció de l’especialitat d’infermeria comunitària EIR. 

Conjuntament amb altres equips d’atenció primària de salut participava i tenia 

la figura de la Infermera d’enllaç, amb objectiu d’assegurar el traspàs 

d’informació als centres de salut d’aquells malalts que necessitin un seguiment 

després de l’alta hospitalària (95, 97, 98). 

Transcorreguts 15 anys des de l’inici de l’activitat del centre d’atenció primària 

Les Corts es fa un anàlisi de la situació i valoració de la demanda de la 

població (envelliment notable i increment de la demanda) i la satisfacció dels 
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professionals, i això produeix una necessitat de canvi de visió, de missió i de 

valors del centre. 

L’activitat durant l’any 2006, el CAP Les Corts ha continuat presentant un 

creixement en la seva activitat assistencial amb una freqüentació de 6,1 visites 

per habitant. Es tracta d’un centre amb elevats índexs d’efectivitat:  

el percentatge de cobertura de malalts majors de 74 anys en règim d’atenció 

domiciliària és molt elevat, ja que arriba al 12,7% en el segment poblacional. 

1.8.1 Gestió autònoma de professionals Incentivada 

Al 2009 es va iniciar al centre d’atenció primària Les CORTS un projecte 

d’autogestió (99) professional amb l’objectiu d’intentar millorar l’eficiència i els 

resultats de salut respecte del model organitzatiu habitual. El model prioritza 

l’autogestió de la demanda, l’autocobertura de professionals, la 

desburocratització de la consulta i una major eficiència. 

L’autonomia en la gestió del dia a dia pot ser una oportunitat de millora que 

permeti als professionals organitzar-se al voltant de petits equips humans, que 

estimuli la capacitat de gestió i d’innovació, millori i recuperi habilitats, actituds i 

aptituds professionals, potenciï el lideratge clínic i personalitzi el servei al 

ciutadà. Tenint en compte aquesta premissa i, d’acord amb la gerència de 

l’empresa, a principi de 2009 es va posar en marxa al CAP Les Corts un 

projecte d’autogestió professional anomenat Gestió Autònoma Professional 

Incentivada. 

Aquesta experiència pretenia demostrar que l’autonomia de gestió podia 

millorar l’eficiència i els resultats en salut respecte al model habitual de gestió 

en APS i augmentar la satisfacció professional alhora que la de la població 

atesa. 

Les bases sobre les quals es fonamenta aquest projecte són: desenvolupar un 

nou concepte de professionalisme, retornar als professionals sanitaris la 

“propietat” del servei prestat i la capacitat d’organitzar-lo, millorar la relació 

professional sanitari-pacient, oferir una atenció més personalitzada, 

incrementar l’eficiència del servei prestat, millorar la satisfacció dels 

professionals i usuaris, potenciar i facilitar la capacitat d’innovació i el 
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desenvolupament de l’excel·lència, potenciar el treball en equip i l’abordatge 

multidisciplinari dels problemes de salut i socials dels usuaris, potenciació dels 

rols professionals atribuint noves tasques i objectius als col·lectius del grup i 

millorar els resultats de salut de la població atesa. 

L’etapa pilot va començar el febrer de 2009 amb 6 metges de família (MF) i 4 

administratius organitzats de forma autònoma per gestionar la demanda i 

atenció de 10.281 usuaris dels 32.318 assignats al centre d’atenció primària 

4C. Tant la treballadora social com la infermera d’enllaç eren figures 

compartides entre l’equip pilot i l’habitual. Atès que els resultats durant aquesta 

primera etapa van ser positius, al març de 2010 es va posar en marxa la 

segona etapa del projecte (de consolidació) i s’incorporaren al grup de Gestió 

Autònoma Professional Incentivada 7 professionals d’infermeria, 3 metges i 2 

administratius més (total, 22 professionals), amb la finalitat d’atendre 16.368 

usuaris dels 34.423 assignats al CAP. A partir de gener de 2011 es va iniciar la 

tercera etapa del projecte (d’implementació) i s’hi incorporà la resta de 

membres de l’equip d’atenció primària del CAP i es confirmaren els bons 

resultats. Durant l’any 2012 el projecte es va consolidar de manera definitiva a 

tot l’equip. Els professionals del grup han mantingut en tot moment la seva 

situació contractual inicial amb l’empresa, i no se n’han del centre d’atenció 

primària Les Corts. A més, durant totes les etapes del projecte s’ha disposat de 

les infraestructures necessàries per dur-lo a terme (consultes mèdiques i 

d’infermeria, així com despatxos i taulell per a l’administració), ja que l’empresa 

incentiva econòmicament el grup, si es compleixen els objectius pactats per la 

Gestió Autònoma Professional Incentivada. 

Des de l’inici, l’avaluació del projecte s’ha realitzat mitjançant l’anàlisi 

d’indicadors assistencials i de gestió, utilitzant una metodologia de millora 

contínua de la qualitat assistencial, que permeti proposar accions de millora 

després de l’avaluació de processos i resultats i establir estratègies de 
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benchmarkings de resultats del mateix equip d’atenció primària de salut, d’altres 

equips de la mateixa organització i d’equips d’altres organitzacions. 

El 30 de desembre de 2011 es va produir un canvi en la titularitat de l’empresa 

Gesclínic, SA; i des d’aleshores el Consorci d’atenció primària de salut 

Eixample (100) és la nova adjudicatària en exclusiva d’aquests serveis. El mes 

de setembre de 2011, el CAPSE (100) es va presentar al concurs de licitació 

per a la contractació de la gestió de serveis sanitaris d’APS en l’àmbit de l’Àrea 

Bàsica de Salut de Barcelona 4C. El concurs es va resoldre el desembre a 

favor del CAPSE, que des d’aleshores també gestiona aquesta àrea bàsica de 

salut (fins aleshores gestionada per l’entitat Gesclínic, SA, vinculada a 

l’Hospital Clínic). Aquesta decisió respon a l’acord de govern de la Generalitat 

de Catalunya d’1 de juny de 2010, en relació amb el Pla de racionalització i 

simplificació de l’estructura del sector públic, que va disposar la dissolució i 

liquidació de Gesclínic, amb aportació dels seus actius i passius al Consorci 

d’atenció primària de salut Eixample. Posteriorment, mitjançant acord de 

govern de 2 d’agost de 2011, es va disposar que la dissolució i liquidació 

esmentada es portés a terme abans de l’1 de gener de 2012. El 30 de 

desembre de 2011 es va dur a terme aquesta dissolució, de manera que 

CAPSE va créixer en nombre de professionals, ja que incorporava tots els del 

CAP Les Corts 4C. 

El Consorci d’atenció primària de salut Eixample és una entitat pública i va ser 

creada per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 17 d’abril 

de 2001. La seva creació va ser possible gràcies al conveni, subscrit entre 

l’Institut Català de la Salut i l’Hospital Clínic de Barcelona; la propietat 

d’aquesta empresa era de l’Institut Català de la Salut en un 51% i de l’HCB en 

un 49%; aquests representen el 18% de la població (99.000 habitants) de la 

zona d’influència de l’Hospital Clínic de Barcelona (101). 

                                            

s El benchmarking és una eina destinada a aconseguir comportaments competitius (eficients) a 

través de la mesura d’indicadors i incentius al comportament eficient. 
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Gestionava dos equips d’atenció primària a l’Eixample i prestava serveis de 

salut a la població resident a les àrees bàsiques de salut Barcelona 2C 

(Rosselló), amb 32.621 habitants, i 2E (Casanova), amb 34.497 habitants. 

La fusió dels tres centres es consolida com empresa el 30 de desembre de 

2011 i queda constituïda com Consorci d’atenció primària de salut Eixample. 

Després d’anys treballant al centre d’atenció primària Les Corts amb 

l’experiència del model de Gestió Autònoma Professional Incentivada aquest 

passa a iniciar-se el 2013 a altres dos centres de CAPSE, es va voler elaborar 

el document-marc perquè servís de guia tant per als professionals com per als 

directius i l’estructura de suport a la gerència del CAPSE. El dia 20 de febrer de 

2014 es presenta el Document-Marc de Gestió Autònoma de Professionals 

Incentivada a tot el Consorci d’atenció primària de salut Eixample. L’acord de 

Gestió Autònoma de Professionals Incentivada constitueix un projecte 

d’innovació basat en l’autonomia professional.  

1.8.2 El concepte tenir cura a domicili (Home Care) 

Designa de forma genèrica un ampli ventall de serveis de suport a persones 

dependents i amb incapacitats. La denominació inclou des de serveis d’ajuda 

per a les activitats de la vida diària i tasques domèstiques que requereixen una 

qualificació mínima fins a cures professionals que utilitzen tecnologies 

complexes. Aquesta modalitat d’atenció varia també en termes de durada dels 

serveis: en uns casos s’ofereixen per un període breu després de la 

hospitalització mentre que en altres es tracta de cures de llarga durada a 

conseqüència de processos crònics invalidants (102). 

1.8.3 Atenció domiciliària 

A Catalunya els equips d’atenció primària assumeixen majoritàriament l’atenció 

domiciliaria (ATDOM) de les persones amb problemes de salut crònics i/o aguts 

que no poden desplaçar-se al CAP. Al centre d’atenció primària Les Corts 4C el 

programa d’atenció domiciliària es va iniciar com a tal el juny de 2003.  

Definim l’atenció de salut a domicili com el conjunt d’activitats que tenen per 

objecte proporcionar atenció domiciliària a l’individu i a la família en el seu 
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domicili, d’acord amb les seves necessitats i assumint amb ells la 

coresponsabilitat de la cura, de forma contínua i integral, en coordinació amb 

els altres membres de l’equip i amb altres serveis socials (són la porta 

d’entrada a la xarxa de serveis socials d’atenció pública) i sanitaris (103).  

L’atenció domiciliària pot ser espontània, programada o fruit de la demanda de 

la persona atesa. El pacient pot romandre en el seu entorn social i afectiu 

habitual (19). 

L’assistència domiciliària és la prestació de serveis curatius puntuals al domicili, 

gairebé sempre a demanda de l’usuari i sense que això representi una atenció 

continuada. En general, a més del caràcter individual, és episòdica amb 

escassa participació de la família i altres integrants de l’equip de salut. A 

diferència de l’atenció domiciliària, que té un caràcter integral i continu, és 

programada, estimula la participació, fomenta l’autocura i té perspectiva de 

treball en equip. Són, per tant, dues activitats diferents. 

Pel que fa a l’atenció domiciliària, cal destacar alguns dels factors que estan 

incidint en el seu desenvolupament i demanda, com són la demanda d’atenció 

integral al domicili: la població té noves expectatives respecte a la cura de la 

seva salut. Ara no només preocupa la malaltia, sinó que s’hi afegeix la 

promoció de la salut, la prevenció eficaç, la rehabilitació i la reinserció social; 

per això, la llar sembla el lloc més idoni per conèixer els estils de vida i els 

factors ambientals que influeixen en els membres de la família, de tal manera 

que es puguin instrumentar mesures preventives, desenvolupar l’autocura i 

fomentar el suport social; la disminució de la disponibilitat de cuidadors 

informals en la majoria dels països (104), famílies més petites, creixent 

participació de la dona en el mercat laboral i una major dispersió dels membres 

de la família; l’envelliment progressiu de la població: l’augment de l’esperança 

de vida i la disminució de les taxes de fertilitat han conduït a un increment de la 

proporció d’adults grans, fet que genera una demanda en l’atenció sanitària en 

general i domiciliària en particular. Normalment les persones de més edat 

presenten més problemes de salut, augmenta la dificultat per traslladar-les als 

centres assistencials, augmenta el seu nivell de dependència per incapacitat i 

invalidesa que impedeixen la realització d’activitats quotidianes; és llavors quan 
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l’atenció a la pròpia llar es fa més necessària (105, 106); i per últim, els canvis 

en el contingut i la complexitat del tenir cura a domicili aprofitant les oportunitats 

que ofereixen les noves tecnologies. I en l’organització hospitalària: diversos 

factors relacionats amb l’assistència i la gestió hospitalària tenen una 

repercussió important sobre l’atenció domiciliària. La tendència cap a major 

eficiència, reducció de costos, dèficit de llits hospitalaris, disponibilitat de 

tècniques quirúrgiques menys invasives, cirurgies ambulatòries, la política de 

disminució de dies d’internament, són elements que contribueixen a 

incrementar la cura de la persona malalta en l’entorn familiar (102, 107-110). 

1.8.4 Equip d’atenció domiciliària i equip de suport 

El centre d’atenció primària Les Corts disposa del suport extern del Programa 

d’Atenció Domiciliària - Equips de Suport, equips especialitzats que donen 

suport a l’atenció primària en l’àmbit de la geriatria, de les demències i altres 

malalties neurològiques que poden cursar amb discapacitat, i de les cures 

pal·liatives, en aquelles situacions al domicili complexes que es beneficien de la 

interdisciplinarietat i de l’especialització. Els seus objectius són: 

• Oferir atenció continuada en si de la comunitat. 

• Ser un element de suport i assessorament als professionals de l’atenció 

primària de salut i de les unitats bàsiques d’assistència social. 

• Servir de connexió entre els diferents recursos assistencials. 

• Contribuir a la qualitat assistencial. 

L’equip està format per, com a mínim, 1 metge, 2 o 3 infermers i 1 treballador 

social. Es considera que cal tenir un equip per cada 100.000 habitants. Arreu 

de Catalunya hi ha 78 Programa d’Atenció Domiciliària - Equips de Suport 

(111).  

1.8.5 Indicadors de morbiditat poblacional 

Com mostra la figura 7, la població global de l’ àrea bàsica de salut  

BARCELONA 4C: Les Corts - Helios. Any 2011 
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Figura 7: Indicadors de morbiditat poblacional Benchmarking de l’activitat dels equips 

d’APS de Catalunya. 

Font: Divisió d’Anàlisi de la Demanda i de l’Activitat Servei Català de la Salut AT 

Barcelona ciutat - Barcelona Esquera - CAP Les Cortst
 

 

  

                                            

t Enllaç: http://146.219.25.61/msiq/index.html 
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Capítol 2: Contextualització 

2.1 Perspectiva actual 
El desenvolupament de l’atenció primària de salut i les polítiques de substitució 

de l’ús hospitalari per intervencions de tipus ambulatori: la posada en marxa 

d’un model de salut diferent, basat en l’APS ha potenciat la modalitat d’atenció 

en salut en l’entorn familiar (112-115). Els diferents conceptes de salut, 

l’atenció integral, la concepció de la família com a unitat d’atenció, els nous rols 

professionals i el treball en equip interdisciplinari, entre d’altres, ha propiciat 

l’auge i la importància de l’atenció domiciliària. 

L’any 2006, el 95,7% dels majors de 65 anys que vivien a Catalunya 

manifestava tenir algun problema de salut crònic i el 13,8% presentava, com a 

mínim, un tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial (116). Les pressions 

demogràfiques derivades de l’envelliment de les poblacions implica un augment 

de la necessitat de tenir cura de la salut, sobretot a suplir o compensar la 

pèrdua de la capacitat per tenir cura d’un mateix. 

L’augment en l’envelliment de la nostra població de referència fa preveure un 

important increment en la utilització dels serveis de salut. D’altra banda, també 

podem observar un augment de la incidència i prevalença de les malalties 

cròniques, degeneratives i que incapaciten. 

Hem d’afegir a aquests fets l’augment de l’activitat hospitalària sense ingrés i 

l’escurçament dels temps d’estada, que fan necessari assegurar una adequada 

coordinació entre els diferents nivells assistencials. 

D’aquí que el sistema de salut requereixi d’estratègies de comunicació entre els 

diferents nivells d’atenció (9, 117-119) millorar la gestió de la continuïtat de 

cures en els malalts hospitalitzats derivats als seus domicilis amb instruccions 

per continuar el seu maneig i control en l’atenció primària de salut (120-122). 

El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 prioritza l’atenció a la cronicitat, un 

dels pilars del sistema sanitari dels propers anys i “preveu formes relativament 

innovadores d’apostar per una major integració assistencial (per exemple, 

desenvolupant nous rols de professionals que actuïn d’enllaç entre els diferents 
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nivells d’atenció o incentius compartits entre proveïdors d’una mateixa regió) i 

potencia altres elements que porten temps en desenvolupament, però que són 

fonamentals per fer‐ho” (30).  

S’aposta per un nou model assistencial. El territori es converteix en un escenari 

de cooperació que cerca la qualitat, l’eficiència i la satisfacció per mitjà del 

treball articulat de les entitats proveïdores i el fet de compartir els equips 

professionals. El nou model assistencial implica incorporar sistemes de treball 

basats en pactes i pràctiques col·laboratives entre institucions i professionals 

que afavoreixin el reconeixement recíproc dels àmbits d’actuació, l’aportació de 

valor dels diversos actors i que requereixen del foment de lideratges clínics en 

el territori. El Servei Català de la Salut ha de promoure les aliances entre 

proveïdors sobre la base del procés i la continuïtat assistencialu (123). 

La continuïtat assistencial es considera un concepte clau en l’atenció primària 

de salut, i s’entén com útil per millorar la comunicació i millorar els canals per 

rendir comptes entre les infermeres i el malalt (Pontin, 1999) (124). 

L’any 2001 el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)v va impulsar el programa 

de preparació a l’alta (PREALT), dirigit als pacients que post-alta hospitalària 

necessitaven atenció domiciliària de 24 a 48 hores per APS. Era un instrument 

que va millorar la coordinació entre els centres sociosanitaris i els equips 

d’atenció primària de Barcelona. Al 2003 es va fer el mateix amb els hospitals 

d’aguts, i s’establí el consens entre els diferents centres. I al 2005 es va fer 

extensiu a tota la regió sanitària de Barcelona de manera que esdevingué una 

línia prioritària del Servei Català de la Salut; formava part del seu contracte 

amb els centres. Amb l’objectiu de definir uns criteris mínims que orientessin 

                                            

u Segons l’exconsellera de Salut Marina Geli i Fàbrega. 

v Consorci Sanitari de Barcelona és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona, adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut, assumeix les 

funcions de direcció i coordinació de la gestió dels centres, els serveis i els establiments 

d’atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària 

del municipi de Barcelona. 
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els processos i els circuits que havien de seguir els pacients que són donats 

d’alta des dels hospitals d’aguts i des dels centres sociosanitaris que 

requereixen un seguiment dels seus problemes de salut per part de l’equip 

d’atenció primària. La seva població diana són persones malaltes, fràgils, 

terminals i totes les que necessiten continuïtat de les seves cures. 

El programa de preparació a l’alta incideix en tots els nivells assistencials i 

identifica un responsable del PREALT a cada un d’aquests nivells i un referent 

que garanteix la gestió de l’alta. A l’ingrés és necessari detectar la població 

susceptible de ser inclosa al programa, realitzant una nova avaluació prèvia a 

l’alta (24-48 h). El que ha de contenir aquesta avaluació és una valoració 

funcional del pacient amb l’índex de Barthel, una valoració de necessitats de 

cures i una valoració social en el cas de risc social. A la pràctica, però, hi ha 

moltes desigualtats entre centres: n’hi ha que no el fanw, d’altres que avisen 

amb un correu electrònic únicament amb el codi d’identificació personalx i la 

data de l’alta. Es produeix un gran ventall de possibilitats. 

La resposta per part de l’atenció primària ha de ser un contacte telefònic i/o 

visita ATDOMy entre les 24 i 48 hores posteriors a l’alta. L’instrument de 

comunicació és un informe amb les dades més rellevants del pacient que 

s’envia de forma encriptada per garantir la confidencialitat de les dades. Amb la 

implantació de la historia clínica compartida (HC3) els professionals de tots els 

nivells tenen accés a aquesta informació a través de la història clínica (HC) 

informatitzada, però a la finalització d’aquesta tesi aquesta eina encara té molt 

de camí per recórrer. 

                                            

w Vegeu l’apartat de limitacions. 

x Codi d'identificació personal és el conjunt de regles (expressades amb números i/o lletres) 

que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona assegurada del Servei 

Català de la Salut. 

y ATDOM és l’atenció domiciliària feta per un equip d'atenció primària, adreçat a persones amb 

un problema de salut que no pugui desplaçar-se al Centre d’Atenció Primària ja sigui 

temporalment o permanentment. 
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L’Hospital Clínic de Barcelona i els centres d’atenció primària de la seva àrea 

d’influència (Sector d’Atenció Primària Esquerra de Barcelona) utilitzaven el 

programa PREALT (Annex 1). Aquest programa permetia que l’atenció primària 

conegués quins eren els malalts que requerien continuïtat de cures o tècniques 

d’infermeria a nivell domiciliari, però no tenia en compte els usuaris que, per la 

seva condició de dependència i/o fragilitat, requerien d’una continuïtat 

assistencial tant a nivell domiciliari com al CAP. Tampoc feia distincions segons 

criteris de fragilitat, complexitat i/o urgència en l’atenció. Avisava que hi havia 

hagut un malalt ingressat i que es tractava d’una alta sense garantir el 

contínuum assistencialz (125). 

És per això que les diferents empreses proveïdores, Gesclínic, SA, CAPSE, 

ICS i HCB, van decidir desenvolupar un programa on es coordinessin (124) les 

altes hospitalàries i la continuïtat de maneig dels malalts fràgils, amb 

discapacitat o dependència, que requerien de la intervenció de les àrees 

bàsiques de referència. Aquest nou programa anomenat Infermera d’Enllaç va 

facilitar l’enfortiment dels “ponts de comunicació” entre l’Hospital Clínic i els 

CAP del Sector d’Atenció Primària Esquerra de Barcelona, ponts de 

comunicació que ja s’havien iniciat amb la posada en marxa del programa 

PREALT (98, 117, 118, 126-128). En la major part d’àmbits era la IE 

l’encarregada de coordinar i comunicar aquesta informació. 

2.2 Programa Infermera d’Enllaç al Sector d’Atenció Primària 
Esquerra de Barcelona 
L’any 2005 es va començar a treballar en el Programa Infermera d’Enllaç. 

L’Hospital Clínic de Barcelona va fer una anàlisi dels pacients ingressats per 

diferents motius, va analitzar els reingressos, la utilització d’urgències; i es va 

detectar una necessitat urgent d’un contínuum assistencial entre l’Hospital 

Clínic de Barcelona i el CAP d’influència d’aquest hospital (Sector d’Atenció 

Primària Esquerra de Barcelona). El punt clau va ser coordinar les altes 

hospitalàries i la continuïtat de cures dels malalts fràgils en discapacitat o 

                                            

z Contínuum assistencial és el grau de coherència i unió de les experiències en l'atenció que percep el pacient al llarg 

del temps. 



 

64 

dependència, que requerien de la intervenció dels professionals sanitaris dels 

centres d’atenció primària de referència. 

Per treballar en aquest projecte, es va constituir un equip multidisciplinari 

format per la directora de l’Hospital Clínic de Barcelona, la directora de 

PREALT referent dels pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica 

(MPOC) en el seu domicili, la coordinadora de processos de l’Institut Català de 

Salut, l’adjunta a direcció d’infermeria de Consorci d’atenció primària de salut 

Eixample i la directora d’infermeria de Gesclínic, SA. L’objectiu era crear un nou 

programa anomenat Infermera d’Enllaç per que facilités l’enfortiment dels punts 

de comunicació entre l’hospital i els centres d’atenció primària de salut. 

El dia 12/01/2006 va tenir lloc una reunió al Consorci d’atenció primària de salut 

Eixample entre representants de l’HCB, de Gesclínic, i l’Institut Català de la 

Salut. En aquesta reunió es va manifestar l’interès de totes les parts en millorar 

el contínuum assistencial dels pacients de l’ àrea de referència Barcelona 

esquerra. Tanmateix, també es va posar sobre la taula la dificultat d’incloure, 

en la dinàmica de les unitats d’hospitalització, infermeres d’altres àmbits d’APS 

que fessin valoració dels pacients candidats als seus serveis a l’alta. Per tant, 

es va introduir la possibilitat d’una unitat entre nivells que determinés els 

recursos més adients a l’alta de tots els pacients el més aviat possible a l’ 

ingrés. 

Es va acordar fer un nou replantejament en què quedessin explícits els 

recursos disponibles per a cadascuna de les parts (ICS, CAPSE i Gesclínic) en 

el projecte d’Infermera d’Enllaç. Amb l’objectiu d’afavorir el major nombre 

d’altes efectives, es millorava el contínuum assistencial dels pacients amb 

disminució dels contactes innecessaris de l’usuari a urgències. Es valorava 

molt positivament l’opció de crear una unitat de preparació de l’alta que havia 

d’estar constituïda per un equip multidisciplinari hospitalari, de manera que la 

dificultat expressada per l’hospital quedaria eliminada. Era necessària la 

formació d’un grup de treball amb representants de primària i d’altres àmbits 

per definir la valoració abans esmentada; un cop identificades les persones 

candidates a tornar al seu domicili, la infermera d’enllaç i la unitat de preparació 

de l’alta farien la planificació de l’alta definint els recursos necessaris i la 
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continuïtat de les cures. ICS, CAPSE i Gesclínic aportaren dues infermeres 

d’enllaç que treballaven els casos de possible alta a domicili diàriament. 

Aquestes traslladen la informació als equips d’atenció primària corresponents. 

L’horari de treball s’adaptava a les necessitats organitzatives de l’hospital. 

Abans de posar en pràctica el projecte d’Infermera d’enllaç, es va dissenyar i 

consensuar una prova pilot, que es va posar en marxa d’abril a juny de 2006. 

Havent obtingut uns bons resultats en aquesta prova, es va decidir donar 

continuïtat al projecte. Finalment, el projecte Infermera d’Enllaç es va posar en 

funcionament el maig del 2007, juntament amb el programa PREALT. Així 

doncs, el nombre d’IE que van iniciar aquest projecte van ser 5, dels diferents 

proveïdors de salut: 2 de Consorci d’atenció primària de salut Eixample, 1 de 

Gesclínic (Annex 1) i 2 de l’Institut Català de la Salut. 

Els instituts de l’Hospital Clínic de Barcelona on es va implantar el programa 

van ser Neurociències (format pels serveis de Neurologia i Neurocirurgia), 

Traumatologia i Cirurgia ortopèdica (format pel servei de Traumatologia, 

Cirurgia ortopèdica i Otorinologia); Digestiu; Tòrax (Cardiologia, Postcoronària, 

Cirurgia cardiovascular) i Medicina Internaaa. 

Segons les recomanacions del Consell Assessor de la Conselleria de Salut de 

l’any 2004, els reptes principals que havia d’afrontar l’atenció primària de salut 

a Catalunya, després de vint-i-cinc anys de reforma, eren dotar els centres de 

major autonomia, millorar el contínuum assistencial, incrementar la capacitat 

resolutiva, potenciar el lideratge i les competències de les infermeres entre 

d’altres (23). 

El perfil professional de les figures com la Infermera d’enllaç es fonamentava 

en la gestió de casos i va sorgir a Catalunya (23, 129), Canàries (10), Aragó i 

Andalusia (122). La IE acompanyava la persona en el procés de transició des 

del centre assistencial al domicili, valorava les seves necessitats a l’ingrés 

(130) i a l’alta preparava els recursos per tal de facilitar el retorn a casa. Si en la 

                                            

aa Vegeu taula 3.  
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valoració inicial es detectaven problemes per al seu retorn a domicili es 

coordinava amb l’equip hospitalari (metge, treball social i infermeria) per tal de 

valorar el recurs més adient. Programava la visita amb els seus professionals 

de referència per tal que el contacte fos en 24/48 hores després de l’alta per 

donar continuïtat assistencial a tots els pacients que post-alta hospitalària 

requerien continuïtat de cures. Alhora es va perfilar amb la bidireccionalitat, que 

permet el flux d’informació entre APS i especialitzada en els dos sentits. Les 

noves tecnologies han de donar resposta i facilitar el contínuum d’informació de 

la persona en el seu trànsit per la xarxa assistencial. Es fa indispensable la 

valoració conjunta de les necessitats i la integració de plans d’atenció individual 

entre els nivells assistencials. 

Segons la Case Management Society of America (CMSA) (131), el concepte 

bàsic de gestió de casos involucra la coordinació adequada de serveis de 

qualitat per a les necessitats especifiques d’un client, tot això d’una manera 

cost-efectiva per promoure uns ingressos positius. Això pot donar-se en una 

situació de cuidar de forma aïllada o durant un temps continuat de cures en els 

processos de canvi de salut del client. La gestora de casos és, d’aquesta 

forma, un facilitador entre el client, la família o el cuidador, l’equip sanitari i la 

comunitat. 

La definició de gestió de casos ha evolucionat al llarg del temps. Això reflecteix 

la progressió contínua i dinàmica dels estàndards d’aquesta pràctica. Després 

de més d’un any d’estudi i discussió entre els membres de l’Associació 

Nacional de gestió de casos, els directius de la CMSA van aprovar la definició 

de GC el 1993. 

Des de llavors, els directius de la CMSA han revisat de forma continuada la 

definició de gestió de casos per assegurar-ne l’aplicació de forma dinàmica en 

l’àmbit de la salut. La definició va ser modificada el 2002 per reflectir el procés 

que s’havia perfilat als inicis. Anys després, el 2009, va ser revisada novament i 

modificada per fer-la concordar amb la pràctica actual de la gestió de casos.  

Tot i que hi ha moltes definicions de gestió de casos, el 2009, la CMSA va 

aprovar la següent: “La gestó de casos és un procés de col·laboració per 

valorar, planificar, facilitar i coordinar les cures i avaluar les opcions i els serveis 
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per cobrir les necessitats de salut tant de l’individu com de la comunitat o 

família, tot a partir de la comunicació i la utilització dels recursos disponibles 

per aconseguir resultats rentables i de qualitat.” (92) 

La infermera gestora de casos bb es defineix com “un procés de col·laboració 

mitjançant el qual es valoren, planifiquen, apliquen, coordinen, monitoritzen i 

avaluen les opcions i els serveis necessaris per satisfer les necessitats de salut 

d’una persona, articulant la comunicació i els recursos disponibles per 

promoure resultats de qualitat i cost-efectius”. 

Principalment s’actua en dues àrees de treball fonamentals: l’hospital, on el 

servei està centrat en les persones que pateixen un episodi agut, i la comunitat, 

amb la gestió de la continuïtat assistencial de cures per a persones 

episodiscròniques. 

Les poblacions més beneficiades d’aquesta iniciativa són pacients amb un 

patró definit de comorbiditat o pluripatologia, amb múltiples ingressos 

hospitalaris no programats o amb múltiples visites a urgències, persones grans 

amb situació d’alta fragilitat amb trastorns de salut mental, amb processos 

crònics, com la diabetis o cardiopaties, i les persones més grans de 65 anys. 

També en la gestió de casos s’obtenen avantatges fora de la clínica, com pot 

ser la reducció d’ingressos hospitalaris. 

Alguns estudis (109, 132) consideren que un model d’atenció domiciliària que 

inclou la gestió de cas dirigida per infermeres agilitza l’accés a serveis de salut i 

recursos, impacta positivament sobre la capacitat funcional i la sobrecàrrega de 

la persona cuidadora i dels pacients, i augmenta els nivells de satisfacció (133).  

En la intranet de l’Institut Català de la Salut es publicà el 2014cc una notícia 

sobre el nombre de pacients complexos atesos per les gestores de casos que 

es reprodueix a continuació: 
                                            

bb Definida per la Case Management Society of America. Standards of Practice for Case 

Management. Washington DC: CMSA, 2002. 

cc Publicada el 25/02/2014. 
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Les infermeres gestores de casos de l’Institut Català de la Salut a l’Àrea 

Metropolitana Nord atenen 1.300 pacients complexos l’any 2013. Aquesta 

figura permet millorar la continuïtat assistencial, promoure l’autonomia dels 

pacients i el seu confort, i, en cas que sigui necessari, cercar els recursos 

sociosanitaris més adients. Un total de 1.352 persones del Vallès Occidental, el 

Vallès Oriental, el Maresme i el Barcelonès Nord han estat atesos l’any 2013 

per infermeres i infermers gestors de casos d’Institut Català de la Salut. La 

gestió de casos és una iniciativa que té com a finalitat millorar l’atenció als 

malalts amb un alt grau de complexitat. L’assumeix una infermera o un infermer 

de pràctica avançada que vetlla per tots els recursos que el malalt complex 

necessita. Aquest professional coordina tots els serveis, tant sanitaris com 

socials, cosa que permet atendre cada cas de manera integral.  

El malalt complex és aquell que, pels seus problemes de salut, edat i 

circumstàncies socials, necessita una atenció especialment acurada per part 

dels professionals sanitaris. Dins d’aquest grup s’inclouen pacients crònics 

complexos i malalts d’alta complexitat, que consumeixen una gran quantitat de 

recursos i acostumen a tenir un grau elevat de dependència. 

Els professionals de gestió de casos acostumen a ser infermeres i infermers 

amb experiència i formació específica que estan integrats dins dels equips 

d’atenció primària. Aquests professionals valoren els pacients amb processos 

de dependència, d’alta complexitat o amb situació de fragilitat, així com els 

seus cuidadors, fent servir qüestionaris i altres mètodes d’avaluació 

estandarditzats. Les seves funcions són garantir la continuïtat assistencial, 

racionalitzar els recursos sanitaris tot evitant la duplicació de proves 

diagnòstiques i els ingressos hospitalaris no necessaris, promoure l’autonomia 

dels pacients i cercar els recursos sociosanitaris més adients per poder garantir 

als malalts una bona qualitat de vida. 

En data de la publicació, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Maresme i al 

Barcelonès Nord hi ha 21 professionals que es dediquen a la gestió de casos, 

integrats en diferents equips d’atenció primària del territori. 

Els gestor de casos, juntament amb altres professionals assistencials de 

referència, identifiquen els pacients en situació de complexitat o de malalties 
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cròniques avançades a través dels dispositius de suport. De vegades són altres 

professionals de l’equip d’atenció primària, d’hospitals, de centres de salut 

mental o de farmàcia comunitària, així com els treballadors socials, els que 

deriven pacients complexos a la infermera de GC. Una vegada identificats els 

pacients, els gestors avaluen l’estat de cadascun d’ells. Cada professional 

acostuma a portar entre 25 i 40 pacients (134). 

2.2.1 Context de les altes a Hospital Clínic de Barcelona 

És el 2006 quan els proveïdors de salut, Consorci d’atenció primària de salut 

Eixample, Gesclínic, S.A., Institut Català de la Salut, i l’Hospital Clínic de 

Barcelona del Sector d’Atenció Primària Esquerra de Barcelona decideixen 

desenvolupar el Programa d’Infermera d’Enllaç (118, 126-128, 135) on es 

coordinaven les altes hospitalàries (vegeu figura 8) i la continuïtat de cures dels 

malalts fràgils, amb discapacitat o dependència, que requerien de la intervenció 

de les àrees bàsiques de referència (17 centres d’atenció primària), i que 

facilitaven l’atenció sanitària i social necessària per a la millora de l’estat de 

salut i de la percepció de la qualitat de vida de la població diana. 

La funció principal de la Infermera d’enllaç era traspassar informació de forma 

bidireccional de l’hospital als CAP i/o de la primària de salut a l’hospital, per 

generar canals de comunicació entre aquests perquè la població diana (136) es 

beneficiés dels serveis de salut i socials d’acord amb les seves necessitats (11, 

122, 137). Encara que la tasca de la IE era més patent en la patologia aguda i/o 

en aquelles persones que necessitaven una continuïtat de cures a domicili 

(138), des de l’inici del programa i fins al gener del 2010 eren tots els usuaris 

dels instituts on hi havia Infermera d’enllaç beneficiaris del programa 

independentment de la seva patologia, dependència o edat. Va ser necessari 

fer una presentació formal del programa el desembre del 2009 en tot l’hospital 

per començar a incloure només els malalts fràgils, complexosdd, amb continuïtat 

de cures a l’alta i o que complien els criteris d’inclusió. 

                                            

dd Vegeu capítol 1.2. 
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Cal tenir en compte que s’està produint una ampliació progressiva de la 

població en situació de dependència, a causa dels canvis socials i demogràfics. 

D’una banda, l’important increment de la població de més de 65 anys 

(duplicada en els últims 30 anys) i, d’una altra banda, el fenomen demogràfic 

“envelliment de l’envelliment (139)” que comporta un engrandiment col·lectiu de 

la població amb edat superior als 80 anys (duplicada en 20 anys). Aquests 

grups d’edat han experimentat un fort desenvolupament pel que fa a taxes de 

freqüentació hospitalària, i s’observa un augment en els reingressos. 

La dependència és un fenomen que afecta totes les persones en algun moment 

de la vida i genera demandes a diferents nivells, com ara el personal, el 

familiar, el social, el sanitari, l’econòmic o l’assistencial (23, 63, 116, 140). 

La major utilització de serveis sanitaris per a ancians tenen fort impacte sobre 

l’estructura sanitària, ja que un 44% del pressupost sanitari és consumit per les 

persones de més de 65 anys que, a més, ocupen el 47% dels llits d’aguts i 

tenen una estada mitjana d’un 32% superior a l’estada mitjana general (141). 

Respecte de l’inici del programa (l’any 2006) es va constatar una disminució del 

nombre de visites per tècniques dels pacients que acudien a consultes externes 

de l’HCB, amb la consegüent disminució de la utilització de serveis sanitaris 

(ambulàncies, cites amb professionals per a la gestió del trasllat, cuidadors- 

voluntaris...) (142). Tots aquests malalts els va assumir la primària de salut. 

Durant aquests anys, les IE van donar suport al cuidador principal facilitant 

l’assessorament sobre circuits i recursos sanitaris, i amb la seva tasca de 

traspàs d’informació asseguraven una continuïtat de cures per part de les 

infermeres de referència del CAP, que realitzaven el seguiment telefònic de 

control evolutiu post-alta i visites domiciliàries entre d’altres. (63). 

La infermera d’enllaç detectava pacients amb criteris de fragilitat (35, 143) a 

l’hospital, que no havien estat valorats prèviament a l’atenció primària de salut i 

que a partir d’aquell moment van ser inclosos al programa de l’avi fràgil, als 

quals se’ls va fer l’avaluació geriàtrica integral (AVGI) (144). 

Com que la funció de la Infermera d’enllaç és promoure el benestar de la 

persona quan arriba al seu domicili, ajudant-lo a millorar la seva qualitat de vida 
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i facilitant-li les cures necessàries adaptades a cada situació de salut, la IE 

prioritza, valora, planifica, avalua i es coordina amb l’equip hospitalari i l’APS; 

serveix de pont entre els malalts que requereixen cures constants i necessiten 

assistència domiciliària i els serveis sanitaris; gestiona les necessitats dels 

cuidadors d’aquests malalts dependents. 

La Infermera d’enllaç facilita la prestació de l’atenció domiciliària, la qual cosa 

possibilita l’accés a recursos que poden ajudar a augmentar la qualitat de vida 

(5) de la població en aquells malalts que ho precisen (144). 

El malalt pluripatològic domiciliari i la família es va sentir més acollit en l’alta i 

retorn al seu domicili. Tot i que en aquell moment no es va fer enquesta de 

satisfacció, ho van manifestar verbalment alguns dels usuaris que van 

reingressar a l’hospital. Per això, un dels objectius de la present investigació va 

ser conèixer aquest grau de satisfacció (133, 145). 

L’Hospital Clínic de Barcelona disposa d’un servei d’hospitalització a domicili 

que és un dels pocs de l’HCB que fa documents de PREALT (vegeu figura 8). 

Al nostre país, l’hospitalització a domicili és un servei assistencial més de 

l’hospital i, per tant, ha de disposar de la infraestructura diagnòstica i 

terapèutica pròpia dels centres hospitalaris. Respecte de l’hospitalització 

convencional, presenta una sèrie d’avantatges perquè permet una major 

utilització de recursos, una major rotació de llits i, per tant, augmenta l’eficiència 

del sistema. Davant els programes convencionals d’ATDOM, això suposa més 

rapidesa de resposta, pot proporcionar cures de pràctica avançada, cures post-

alta que es poden prolongar mesos, i connectar els recursos; pot proporcionar 

tecnologies especialitzades (ventilació mecànica, diàlisi peritoneal o nutrició 

parenteral a domicili) i administrar fàrmacs que requereixen una preparació 

especial o que s’han d’administrar per via intravenosa mitjançant infusió 

prolongada. 
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2.2.2 La Història Clínica Electrònica de Salut 

El Ministeri de Sanitat i Consum preveia, segons la notícia apareguda el 2009 a 

la premsa,ee que en dos anys arrancaria a tota Espanya la Història Clínica 

Digital: “El projecte d’Història Clínica Digital estarà implantat a tota Espanya el 

2010, segons va declarat el director general de l’Agència de Qualitat del 

Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat i Consum, Pablo Rivero” 

(146). Des del 2009 existeix una plataforma compatible entre el programa de 

l’Hospital Clínic de Barcelona anomenat SAP i els de primària l’OMI_Web als 

centres d’atenció primària no ICS i l’ECAP als CAP ICS que permet 

descarregar l’informe alliberat de l’alta hospitalària en el moment en què el 

malalt ha estat donat d’alta (vegeu figura 8). Tot i que quan es realitza una 

explotació pilot de les dades respecte del 2009, el segon semestre de l’any no 

va funcionar (no s’havia descarregat cap informe d’alta d’infermeria); a l’entrega 

del present document continuen havent-hi problemes. Actualment es continua 

treballant per tal que la informació específica del pacient crònic complex pugui 

estar penjada a la història clínica compartida a Catalunya (HC3). 

 

 

Figura 8: Vies per informar les altes de l’HCB a 4C. 

Font: Elaboració pròpia. 

                                            

ee Notícia publicada a El País.com al 2/2/2009 
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La història clínica compartida a Catalunya (HC3) és la història electrònica que 

agrupa el conjunt de documents que contenen dades i informació rellevant 

sobre la situació i l’evolució d’un pacient al llarg del seu procés assistencial. 

Permet l’accés de manera organitzada, i sempre sota els paràmetres idonis de 

seguretat i confidencialitat, a la informació rellevant de les històries clíniques 

dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial. 

Aconsegueix també, mitjançant mecanismes d’interoperabilitat i l’ús 

d’estàndards entre sistemes d’informació, que les històries clíniques pròpies del 

centres sanitaris de la xarxa pública assistencial puguin ser compatibles per 

poder accedir a la informació sanitària i de salut d’un pacient al lloc i el moment 

en què es necessitin (69). 

Al sistema sanitari es perfila la infermera com el professional ideal per a la 

gestió de casos, gràcies a la seva pràctica orientada cap a la persona i el seu 

entorn, la seva visió bio-psico-social i la proximitat amb el ciutadà.  

La infermeria és una professió de serveis, la missió medul·lar dels quals és la 

cura dels éssers humans en les seves experiències de salut i malaltia. Les 

infermeres tenen dues funcions bàsiques: ser prestadores i gerents de servei, 

no solament paren esment directa als pacients, sinó que també coordinen i 

incideixen en l’ambient de totes les persones a les quals atenen detectant les 

necessitats sanitàries i socials i mobilitzant els recursos necessaris. 
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Objectiu general 

Determinar l’efectivitat de la infermera d’enllaç respecte del retorn a domicili i el 

seguiment dels malalts inclosos al Programa Infermera d’Enllaç del Sector 

d’Atenció Primària Esquerra de Barcelona. 

Objectiu específics  

• Determinar el perfil sociodemogràfic de la població d’estudi. 

• Analitzar si es garanteix el contínuum assistencial. 

• Identificar si es garanteix la continuïtat de cures infermeres. 

• Comparar el grau de satisfacció entre els grups intervenció i control. 

• Determinar els factors associats al reingrés hospitalari. 

• Establir factors associats al temps al primer reingrés hospitalari. 

 

 

Hipòtesi 

Els pacients amb programa Infermera d’enllaç tenen menor risc de reingrés 

hospitalari respecte dels pacients que no disposen d’aquest programa. 

• El grup intervenció (pacients del programa Infermera d’enllaç) té una 

menor proporció de reingressos hospitalaris comparat amb el grup 

control (pacients inclosos pel programa PREALT o que no han estat 

inclosos per cap altre programa). 

• El temps al primer reingrés hospitalari és major en el grup intervenció 

(pacients del programa Infermera d’enllaç) comparat amb el grup control 

(pacients inclosos pel programa PREALT o que no han estat inclosos 

per cap altre programa). 
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Capítol 3: Material i mètodes 

3.1 Població d’estudi 
La població diana va estar formada pel total d’altes de malalts de l’Hospital 

Clínic de Barcelona, que arribaven a la zona d’influència del centre d’atenció 

primària Les Corts 4C, i que complien els criteris d’inclusió, en el període 

comprés entre 1 d’octubre de 2011 a 1 d’octubre de 2012. 

D’aquests es van avaluar diferents variables entre les quals destaca la 

procedència de l’alta i els reingressos d’aquests en el temps d’estudi. 

Malalts inclosos al Programa Infermera d’Enllaç; malalts inclosos al programa 

PREALT (per exemple: hospitalització a domicili i pneumologia); malalts que no 

han estat inclosos a cap dels anteriors però que en la història informatitzada del 

CAP (OMI_Web) s’havia fet la descàrrega (per plataforma informàtica interna 

hospital-primària) de l’informe d’alta d’infermeria segons el qual estaven 

ingressats a l’HCB en el temps de l’estudi. 

Amb l’estudi s’han posat de manifest els punts forts i febles, com són el poder 

arribar a tots els instituts de l’Hospital Clínic de Barcelona, perquè tots els 

malalts tributaris de la Infermera d’enllaç en puguin gaudir. En la data d’inici de 

l’estudi i fins a la finalització del reclutament la IE estava present a 5 dels 11 

instituts de l’Hospital Clínic de Barcelona (101) (novembre de 2012 finalitza 

l’etapa presencial de la IE a HCB). 

En la data d’inici de l’estudi, la Infermera d’enllaç estava present a 5 dels 11 

instituts de l’Hospital Clínic de Barcelona (101), tal com mostra la taula 2 

Instituts de l’Hospital Clínic de Barcelona 

Institut Serveis 

Clínic de Malalties 

Digestives i Metabòliques 

(ICMDiM) 

Disposava d’IE (titularitat ICS).  

• Cirurgia gastrointestinal 

• Cirurgia general i digestiva 

• Dietètica i endocrinologia 
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Institut Serveis 

Clínic de Malalties 

Digestives i Metabòliques 

(ICMDiM) 

• Hepatologia 

Clínic de Malalties 

Hematològiques i 

Oncològiques (ICMHO) 

• Hematologia 

• Oncologia 

• Oncologia radioteràpica 

Clínic del Tòrax (ICT) 

• Cirurgia cardiovascular. Disposaren d’IE fins a 

novembre de 2012 (titularitat CAPSE) 

• Cirurgia toràcica. Disposaren d’IE fins a novembre 

de 2012 (titularitat ICS) 

• Cardiologia. Disposaven d’IE (titularitat CAPSE) 

• Pneumologia PREALT 

Clínic d’Especialitats 

Mèdiques i Quirúrgiques 

(ICEMEQ) 

• Cirurgia ortopèdica i Traumatologia. Disposava d’IE 

(titularitat CAPSE) 

• Cirurgia plàstica i maxil·lofacial 

• Estomatologia 

• Otorinolaringologia. Disposava d’IE 

• Rehabilitació 

• Reumatologia 

Clínic de Ginecologia, 

Obstetrícia i Neonatologia 

(ICGON) 

• Ginecologia 

• Medicina maternofetal 

• Neonatologia 

Clínic de Medicina i 

Dermatologia (ICMiD)  

Des de juliol de 2011 tot l’institut disposava d’IE 

(titularitat Gesclínic).  

• Dermatologia 

• Malalties autoimmunes 

• Malalties infeccioses 

• Medicina interna general 

• Geriatria d’aguts 
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Institut Serveis 

Clínic de Medicina i 

Dermatologia (ICMiD)  
• Secció de vigilància intensiva (UVI) 

Clínic de Nefrologia i 

Urologia (ICNU) 

• Nefrologia i Transplantament 

• Urologia (PREALT) 

Clínic de Neurociències 

(ICN)  

Disposava d’IE (titularitat ICS).  

• Neurocirurgia 

• Neurologia 

• Psiquiatria i psicologia infantil i juvenil 

• Psicologia 

• Psiquiatria 

Direcció Mèdica amb 

Competències 

• Anestèsia 

• Urgències 

• Programa d’Atenció Integrada (hospitalització a 

domicili) de l’HCB (Programa Pacient Fràgil) PREALT 

Clínic d’Oftalmologia (ICOF)   

Centre de Diagnòstic 

Biomèdic Clínic 
  

Centre de Diagnòstic per la 

Imatge Clínic (CDIC)  

 

Taula 2: Instituts de l’HCB 

Font: Elaboració pròpia 
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Al Programa d’Atenció Integrada (hospitalització a domiciliff) de l’Hospital Clínic 

de Barcelona el malalt es considera ingressat a l’hospital amb caràcter general, 

de manera que el centre és el responsable del pacient i ha de garantir l’eficàcia 

i la qualitat de l’assistència. La diferència entre hospitalització a domicili i 

atenció domiciliària és que en la primera l’atenció depèn de personal 

especialitzat del segon nivell d’atenció mentre que en l’atenció domiciliària és 

l’equip d’atenció primària qui assumeix la responsabilitat de l’atenció. És 

important assenyalar que ha d’existir coordinació entre ambdós, d’aquí la 

rellevància de la IE. 

3.2 Disseny d’investigació 
Estudi observacional longitudinal. La tècnica de mostreig va ser intencionada 

(accidental-oberta), ja que hi havia criteris d’inclusió i exclusió. 

3.3 Àmbit d’investigació 
Malalts usuaris del centre d’atenció primària Les Corts (CAPSE) que de l’1 

d’octubre de 2011 a l’1 d’octubre de 2012 van estar donats d’alta de l’Hospital 

Clínic de Barcelona o que a l’alta hospitalària van anar a viure dins la zona 

d’influència del CAP i n’eren usuaris, i complien els criteris d’inclusió del 

programa d’Infermera d’enllaç. 

El Consorci d’atenció primària de salut Eixample, com a empresa vinculada a 

l’HCB i l’Institut Català de la Salut, que gestiona l’equip d’atenció primària 4C 

(CAP Les Corts) amb una població de 32.416 habitants, Registre central de 

persones assegurades del Servei Català 2011 (Figura 6: Registre central de 

persones assegurades del Servei Català AISBE), és un centre amb elevats 

índexs d’efectivitat: el percentatge de cobertura de malalts de menys de 74 

anys en règim d’atenció domiciliària, durant l’any 2006, arribaven al 12,7% en el 

segment poblacional.  

                                            

ff Hospitalització domiciliaria: modalitat assistencial alternativa a l'hospitalització tradicional. És 

un model organitzatiu capaç de dispensar a cada pacient les cures mèdiques i d'infermeria al 

seu domicili, en nombre i intensitat comparables a les que se li proporcionarien en el marc de 

l'hospitalització convencional, sense les quals hauria estat necessària la seva permanència a 

l'hospital. 
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L’Hospital Clínic de Barcelona actua com a hospital comunitari i és el principal 

proveïdor públic de la seva àrea de referència a la ciutat de Barcelona (amb 

Clínica Plató i Hospital del Sagrat Cor), amb una població de 540.000 habitants 

i, alhora, com a hospital de tercer nivell i d’alta complexitat de 800 mil a 7 

milions d’habitants. 

Amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat assistencial i la provisió integral de 

serveis de salut, el HCB participa en la gestió de 3 equips d’atenció primària. 

3.4 Criteris de selecció 

3.4.1 Criteris d’inclusió 

De tots els malalts que han estat hospitalitzats a l’Hospital Clínic de Barcelona i 

són usuaris de la zona d’estudi 4C centre d’atenció primària Les Corts 

(Gesclínic el 31/12/2011 Consorci d’atenció primària de salut Eixample) a l’alta 

es comprovarà que compleixen algun dels següents criteris: 

• Inclosos en programes d’atenció domiciliària abans de l’ingrés. 

• Necessitat de continuïtat de cures al CAP/ATDOM (realització de 

tècniques, administració de tractaments, educació sanitària a domicili...) 

• Malalts autònoms amb indicador de risc social positiu i/o que se sospiti 

incompliment del tractament objectivat amb l’indicador de risc social 

(Annex 2). 

• Detecció de criteris de fragilitat, objectivat amb el test de Barber - Medi 

urbà per detectar persones grans amb risc de dependència en la 

comunitat (Annex 3). 

• Persona complexa.gg 

Aquests criteris van facilitar que tots els pacients que estiguessin ingressats 

poguessin entrar a l’estudi. 

L’atzar va incidir en què estiguessin en un grup o l’altre. Com que si existia la 

figura de la Infermera d’enllaç en aquella sala o institut i aquesta havia valorat 

al pacient i enviat informe a primària, s’inclouria al grup intervenció (enllaç); si 

                                            

gg Vegeu conceptes a definir segons Institut Català de la Salut. 
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no existia cap tipus d’informació, passava a ser del grup control (sense 

programa) i en el cas que s’hagués utilitzat la via del PREALT, passava a ser 

també d’aquest últim grup control. 

3.4.2 Criteris d’exclusió 

• Rebuig del malalt, de la família o del cuidador informal a ser inclòs a 

l’estudi. No se signava el consentiment informat. 

• No eren usuaris del CAP Les Corts (exemple: PAMEN, MUTUAM o 

mutualistes). 

• Vivien o es trobaven fora de la zona d’actuació del CAP Les Corts; no 

pertanyien al nostre territori.  

• Vivien en residències o estaven donats d’alta en un recurs tipus centre 

sociosanitari. 

• Menors de 74 anys que no precisaven de continuïtat de cures ni 

complien criteris d’inclusió.  

3.5 Grandària mostra 

Cal tenir en compte la hipòtesi de l’estudi i que s’espera trobar una menor 

proporció dels reingressos hospitalaris en el grup intervenció (pacients del 

programa d’IE) comparat amb el grup control (pacients manejats pel programa 

PREALT o que no han estat manejats per cap programa). 

Assumint un nivell de significació del 95% (unilateral), un poder del 80%, una 

proporció de reingrés hospitalari en el grup control del 30%, un Odds ratiohh 

(OR) de reingrés hospitalari de 2.1, taxa d’assignació 3:1 i ajust per pèrdues del 

12,2%, s’assumeix una grandària mostral de 336 participants: 252 en el grup 

control i 84 en el grup intervenció (98). La inclusió dels malalts en cada grup es 

va fer de forma seqüencial fins a completar la grandària de mostra necessària. 

Tot i que la grandària de mostra per al grup intervenció era de 84 al finalitzar el 

reclutament, s’hi van incloure 93 participants, fet que va generar una mostral 

final de 345 participants. 

                                            

hh OR, oportunitat relativa o en el present document utilitzarem el concepte oportunitat de reingrés. 
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3.6 Variables 
Es van agafar el total d’altes de malalts de l’Hospital Clínic de Barcelona, que 

van arribar a la zona d’influència del centre d’atenció primària Les Corts i que 

complien els criteris d’inclusió durant el període d’estudi. Segons la 

procedència de l’alta: 

• Malalts inclosos al programa Infermera d’enllaç: grup intervenció. 

• Malalts inclosos al programa PREALT (hospitalització a domicili i 

pneumologia): grup control. 

• Malalts que no van estar inclosos a cap dels anteriors però que en la 

història del CAP s’havia fet la descàrrega (per plataforma informàtica 

interna hospital-primària) de l’informe d’alta d’infermeria, segons el qual 

havien estat ingressats a l’Hospital Clínic en el temps de l’estudi: grup 

control. 

Dins de les variables exploratòries, per tal de respondre als objectius plantejats, 

es van comptabilitzar segons ens ajudaven a determinar: 

• L’objectiu específic 1. Estaven relacionades amb: 

o Variables sociodemogràfiques: edat, gènere, unitat, existència de 

cuidador formal (assalariat) / informal (generalment familiar i no 

assalariat) i valoració del suport familiar, indicadors de risc social, 

psicòtrops, presència de barreres arquitectòniques, criteris de 

complexitat, la patologia (biològica, psicològica): diagnòstic CIE-

10ii i diagnòstics CIE-10 de reingressos hospitalaris als 30, 90 i 

180 dies.  

o Variables de fragilitat (ambiental): suport familiar, recursos socials 

previs. 

o Variables de complexitat: viure sol, el grau de dependència 

mitjançant el test de Barthel, la prevenció del risc d’úlceres per 

pressió mitjançant l’escala de valoració del risc de desenvolupar 
                                            

ii CIM-10 és és l'acrònim de la traducció al català de la International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10), de l'Organització Mundial de 

la Salut (OMS). 
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úlceres per pressió de Norton, comorbiditat amb índex de 

Charlson (versió abreviada), procés terminal, més de dos 

ingressos hospitalaris en l’últim any (no planificats), més de tres 

urgències en l’últim any. 

o Variables de fragilitat/complexitat: la detecció de deteriorament 

cognitiu amb el test de Pfeiffer, pluripatològic, polimedicació, 

caigudes que hagin requerit l’activació del servei d’urgències en 

l’últim any. 

o Ingressos electius associats a la realització de proves 

diagnòstiques als 30, 90 i 180 dies. 

 

• L’objectiu específic 2. Estaven relacionades amb: 

o Variables d’utilització de recursos (30, 90, 180 dies): reingressos 

hospitalaris, nombre de reingressos relacionats amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta, nombre de reingressos NO relacionats amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta, urgències, nombre d’urgències 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, nombre 

d’urgències NO relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, 

visites al centre, nombre de visites al centre relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta, nombre de visites al centre NO 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, visites del 

servei d’atenció de salut a domicili, nombre de visites ATDOM 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, nombre de 

visites ATDOM NO relacionades amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta, visites no presencials (visita de gestió de la història clínica), 

nombre de visites no presencials relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta, nombre de visites no presencials NO 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, trucades 

telefòniques, nombre de trucades telefòniques relacionades amb 

el diagnòstic hospitalari a l’alta, nombre de trucades telefòniques 

NO relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, nombre 

d’ingressos per a proves. 

 

• L’objectiu específic 3. Estaven relacionades amb: 
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o Continuïtat de cures amb el compliment terapèutic infermer a 

l’alta, seguiment de patologia crònica, tècniques (INR, cures, 

grapes, punts...), recomanacions d’infermeria, educació sanitària. 

 

• L’objectiu específic 4. Estaven relacionades amb: 

o El grau de satisfacció de l’usuari. Es va passar una enquesta 

validadajj; PCAS (Annex 5), amb la versió reduïda castellana del 

primary care (147), on s’analitzaven les dades que mesuraven la 

satisfacció a l’alta de l’hospital i la rebuda al CAP. Es van fer dues 

qüestions relacionades amb el domini de continuïtat.  

o Satisfacció amb l’atenció rebuda a l’hospital, satisfacció amb 

l’atenció rebuda al centre. 

 

• Els objectius específics 5 i 6. Estaven relacionades amb: 

o Nombre d’ingressos i temps al primer reingrés (als 30, 90 i 180 

dies) a la inclusió en l’estudi.  

Es va utilitzar un número d’identificació individualitzat, unívoc per a cada malalt. 

Amb la data d’ingrés i la d’alta, la comptabilització dels dies d’ingrés hospitalari i 

els dies al reingrés hospitalari.  

El risc de dependència en població urbana anciana mitjançant el test de Barber 

- Medi urbà (Annex 3). 

Es van descriure i es van mirar múltiples variables que ens ajudaven a 

determinar el perfil del malalt i que poden orientar l’interès d’aquest àmbit per a 

propers estudis.  

3.7 Recollida de dades  
De la gestió del correu de PREALT al centre d’atenció primària Les Corts, un 

cop arriba la comunicació d’enllaç i PREALT al CAP Les Corts, s’encarrega la 

Infermera d’enllaç o la gestora de casos del centre. 

                                            

jj Acció de validar, verificar i reconèixer l’enquesta PCAS a l’entorn. 
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Per correu electrònic arribaven les valoracions realitzades per les IE dels altres 

instituts de l’Hospital Clínic de Barcelona, les altes dels serveis de l’HCB que 

funcionaven amb PREALT (hospitalització a domicili i pneumologia), dels 

centres sociosanitaris i centres de salut mental que són de zona de referència 

del centre d’atenció primària Les Corts 4C així com de la resta d’hospitals de la 

ciutat de Barcelona. Ho feien a l’adreça de correu electrònic de PREALT Les 

Corts. 

La Infermera d’enllaç o la gestora de casos és l’encarregada d’obrir diàriament 

el correu PREALT del CAP Les Corts, complimentar el protocol-plantilla d’ 

Infermera d’enllaç (Annex 6) en la història clínica del pacient al programa 

d’OMI-Web, reenviar-ho a la seva infermera (de consulta o d’atenció a domicili). 

També se li programa un seguiment telefònic en 24/48 hores post-alta o amb la 

infermera d’aguts en el cas que no estigui la seva titular, així com una visita no 

presencial amb el seu metge de família i amb la treballadora social del centre 

d’atenció primària, si es creu oportú. En cas que la IE/GC consideri necessari 

intervenir-hi, ho notifica a la resta de l’equip. 

Es féu una cerca setmanal de totes les altes hospitalàries del Clínic dels 

malalts que pertanyien a 4C i s’identificava el grup a què pertanyien: intervenció 

(IE), control (PREALT, sense programa), i es verificava el compliment dels 

criteris de selecció (Taula 3). Aquests quedaven registrats en una base de 

dades d’Excel que es penjava al Dropboxkk (amb contrasenya pròpia per a cada 

investigador) i s’actualitzava setmanalment amb els nous possibles participants. 

 

 

                                            

kk Dropbox és un servei d'allotjament de fitxers multiplataforma en el núvol. El servei permet als usuaris emmagatzemar 

i sincronitzar arxius en línia i entre ordinadors i compartir arxius i carpetes amb altres usuaris. 
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Taula 3: Població de l’estudi d’investigació 

Font: Elaboració pròpia 

Pacients que compleixen 

criteris d’inclusió 

Accepten 

participar en 

l’estudi? 

No 

n= 55 

Sí n= 361 

Tenen 

seguiment? 

Retirats n = 16 

(per pèrdua de 

seguiment o 

falta de dades 

o canvi de 

domicili) 

Sí No 

Enllaç PREALT Grup 

Control 

Grup Intervenció 



 

90 

3.7.1 Entrevista 

3.7.1.1 Material 

Com a material s’utilitzaren el PC i el telèfon per contactar amb els malalts. Els 

programes informàtics a l’abast des de primària, l’OMI_Web i a l’Hospital Clínic 

de Barcelona, el programa SAP. Preparatius previs a l’entrevista (148, 149): 

3.7.1.1.1 Entrevistes realitzades en el centre d’atenció primària 

És important que el context de l’entrevista sigui confortable, segur i aïllat de 

possibles interferències externes. Amb bona il·luminació i espai confortable 

permetent la intimitat i el discerniment. 

Per evitar possibles influències i/o situacions no ètiques s’escull una consulta 

del centre d’atenció primària amb investigadors aliens tant al CAP com a 

l’hospital de la zona d’aquest estudi. I així se’ls explica als participants. 

3.7.1.1.2 Entrevistes realitzades al domicili.  

Després del contacte telefònic, per a aquells pacients que volien participar però 

no podien desplaçar-se al CAP, es concretava el dia i l’hora en el seu domicili 

per realitzar l’entrevista. Cal tenir present en aquest context la vulnerabilitat pel 

fet d’accedir a l’espai i la intimitat de la persona participant. 

L’equip informàtic estava prèviament revisat amb tots els programes de les 

bases de dades a utilitzar (Excel, Acces, Dropbox, Història d’ OMI_Web i SAP) 

per assegurar-ne el correcte funcionament durant el procés de l’entrevista. 

Per a les filmacions (Annex 26) durant les entrevistes realitzades en una 

consulta del centre d’atenció primària, la preparació depenia de l’espai de la 

consulta i de la seva il·luminació; per això, en alguna filmació es va haver 

d’augmentar la il·luminació amb llum artificial així com modificar els plànols de 

les persones en la gravació (investigador/a–participant) segons l’espai de la 

consulta utilitzada per tal de donar la distància focal i el marge suficient, i que la 

càmera fos un element integrat de la consulta, però amb cura que no 

distorsionés el procés de l’entrevista. 
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Davant qualsevol imprevist per realitzar l’entrevista, s’ha prioritzat la solució 

que menys molestés la persona entrevistada o que interferís menys en el seu 

temps. 

3.7.1.2 Rebuda al participant de l’estudi 

Dins de la consulta i un cop acomodat li agraíem la seva participació pel que li 

pogués suposar. També li oferíem respondre qualsevol dubte o informació 

requerida. 

Durant la visita s’explicava de nou l’estudi, se signaven els dos originals del 

consentiment informat (Annex 10). Donàvem el full informatiu (Annex 12) on se 

li assegurava la confidencialitat de les seves dades i aclaríem possibles dubtes; 

se li sol·licitava la signatura del consentiment informat (CI) i un original del 

consentiment se li donava al participant on quedava registrat el telèfon i correu 

electrònic de l’investigador principal (doctoranda). 

Aquest CI està arxivat en un dossier sota clau en una consulta del CAP Les 

Corts, i es guardarà un cop finalitzat l’estudi durant un període de 5 anys. 

3.7.1.3 Procés de l’entrevista 

Existeix una certa flexibilitat en l’ordre i contingut de les preguntes per adaptar-

se al ritme i realitat dels participants, així com adoptar una postura de 

naturalitat en tot moment. D’altra banda, l’investigador no ha de perdre de vista 

els objectius i ha d’anar reconduint la conversa per aplicar els instruments de 

valoració, recollir la situació sociosanitària i els criteris de complexitat. En 

entrevista semiestructurada (Annex 7) s’aplicava al malalt el full de planificació 

de l’alta hospitalària en l’atenció primària (Annex 8) consensuat entre les 

infermeres d’enllaç del Sector d’Atenció Primària Esquerra i amb les seves 

direccions d’infermeria (CAPSE/ICS); i mitjançant l’enquesta PCAS (Annex 5), 

preguntàrem si havia requerit continuïtat de cures, així com la seva satisfacció 

amb la rebuda al centre d’atenció primària durant aquet procés de transició 

hospital-primària. 

Explicàvem a la persona entrevistada que el treball de camp continuava més 

enllà de l’entrevista, que es feia un seguiment als 90 i 180 dies per estudiar els 
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reingressos hospitalaris per la mateixa causa del primer ingrés pel qual va ser 

inclòs a l’estudi. Ara bé, deixàvem clar que això no implicaria cap més 

intervenció amb la seva presència. 

L’investigador en la fase dels reingressos obtenia la informació relacionada 

amb aquest reingrés (30, 90, 180 dies de l’alta) –el temps al reingrés va ser 

comptabilitzat en dies, i en els dies posteriors a la data d’alta, així com els tipus 

de visites generades al CAP (a causa de l’ingrés com per altres)– detectava els 

reingressos, les visites a urgències i tipus de visites generades i les causes (si 

tenien relació amb el diagnòstic de l’alta hospitalària), mitjançant revisió 

exhaustiva de la història clínica informatitzada de l’Hospital Clínic de Barcelona 

(programa SAP) i la del centre d’atenció primària Les Corts (programa 

OMI_Web). 

Per avaluar l’efectivitat de les recomanacions a l’alta hospitalària, es va recollir 

també de la història clínica informatitzada de l’Hospital Clínic de Barcelona 

(programa SAP) totes aquelles dades d’interès per a l’estudi (variables d’estudi) 

i principalment les relatives a la continuïtat de cures de l’informe d’infermeria. 

En el cas que aquest no s’hagués fet s’explotava el curs clínic de l’estada 

hospitalària, per identificar les necessitats de continuïtat assistencial en el 

moment de l’alta. De la història clínica informatitzada del CAP Les Corts 4C 

(programa OMI_Web), es recolliren els contactes i les intervencions que 

s’havien produït des de l’alta hospitalària fins a quatre setmanes després i es 

verificaven si eren les que es recomanava realitzar. 

3.7.2 Investigador en la recollida de dades 

Des de la coordinació de l’assignatura Estades Clíniques III del grau 

d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, surt la idea i l’oportunitat formativa 

perquè les estudiants que realitzen les pràctiques al centre d’atenció primària 

Les Corts puguin col·laborar en el context de l’atenció primària i puguin 

conèixer com es du a terme la recerca clínica en un projecte de Doctorat en 

Ciències Infermeres. Amb el consentiment previ de la Cap del Departament de 

Infermeria Salut Pública, Mental i Maternoinfantil, s’inicia el procés de formació 

de les alumnes de grau el novembre de 2011. 
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La seva tasca va ser conduir el procés de consentiment informat de manera 

supervisada, recollir les dades sociodemogràfiques bàsiques i fer les 

entrevistes protocol·litzades als participants. Prèviament s’havien format les 

característiques del projecte.ll 

Al mateix temps també inicia la seva estada en pràctiques una alumna del 

Màster de Salut Pública de la Universitat de Barcelona del curs 2011-2012. 

Tots els alumnes, a l’inici de la seva estada al CAP Les Corts, signen un 

document de compromís relacionat amb al secret professional (Annex 9). 

3.7.2.1 Expertesa en l’entrevista 

La formació que es va dur a terme al centre d’atenció primària Les Corts 

consistia en dues sessions de dos hores en què s’explicava quin era el 

plantejament de la investigació i perquè es duia a terme. Es disposava d’un 

espai on es conservava el material a utilitzar, el fungible (consentiments 

informats (Annex 10), folis, bolígrafs, carpetes,..) i l’equip informàtic amb 

connexió a Internet per poder tenir accés als diferents programes (OMI_Web, 

SAP) així com a la base de dades penjada al Dropbox, que calia mantenir 

actualitzada. 

Des de la Direcció de Consorci d’atenció primària de salut Eixample es va 

facilitar un Netbook d’ús exclusiu per a aquesta investigació i que es va utilitzar 

en les entrevistes realitzades a domicili en aquells pacients que estaven 

inclosos al programa ATDOM del centre 4C o que pel procés de salut en què 

es trobaven no podien acudir al CAP. Es guardava amb clau i tenia 

contrasenyes d’utilització exclusiu de l’estudi. 

Pel que fa a la sessió pràctica, es va fer una formació explicativa de com omplir 

la base de dades de l’Acces corresponent a l’entrevista. La primera entrevista 

va ser supervisada per la infermera d’enllaçmm que, atesa la seva expertesa, 

                                            

ll Vegeu l’apartat d’etapa de formació 3.8.1.2 

mm Doctoranda, diplomada en Infermeria i llicenciada en Pedagogia, compta amb una àmplia 

experiència professional i docent. 
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avaluava el fil conductor de com es portava a terme tot el procés d’entrevista 

amb l’aplicació de tests i escales així com la prèvia informació i signatura del 

consentiment informat (Annex 10). El temps estimat per a la realització de les 

entrevistes era de trenta a quaranta-cinc minuts. 

Aquesta formació va ser donada a una infermera de comunitària, diplomada 

des del 2005, en actiu i que desenvolupa la seva tasca professional en un 

centre d’atenció primària que no pertany a la zona d’estudi i la gestió del qual 

era d’una altra empresa. En aquells moments (inici del treball de camp), alumna 

en pràctiques del Màster de Salut Pública de la UB, va ser l’encarregada de 

tutoritzar en el treball de camp les alumnes de l’assignatura Estades Clíniques 

III. 

El fet que la infermera comunitària no tingués cap vinculació amb les 

institucions participants a l’estudi, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i 

CAP Les Corts, donava tranquil·litat als participants, ja que se sentien lliures 

amb les respostes referents a la satisfacció en el moment de l’alta hospitalària. 

I així ho feia saber en el primer contacte telefònic i el dia de l’entrevista. 

3.7.2.2 Etapa de formació d’alumnes de grau d’infermeria per l’expertesa en la 

realització d’entrevistes 

Les estudiants del grau d’infermeria, durant la seva estada de pràctiques de 

l’assignatura Estades Clíniques III al centre d’atenció primària Les Corts van 

col·laborar en el Treball de Camp. Es va pensar des de l’Escola Universitària 

d’infermeria que era una gran oportunitat que fessin una rotació i tinguessin una 

experiència real en investigació a més de la formal comunitària que ja es feia 

cada any. 

Per aquest motiu es va dissenyar un dossier de treball exclusiu per a elles, on 

quedava reflectit en què consistia la tesi, l’objectiu d’aquesta i el protocol 

d’actuació per al correcte desenvolupament del treball de camp. 

A partir d’un seminari teòric es va introduir la tesi, focalitzada especialment en 

el treball de camp, ja que era on desenvoluparien la part pràctica d’investigació. 

Es va fer a través d’una presentació de PowerPoint elaborada per a aquesta 
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finalitat, que abordava inicialment la comunicació en la relació assistencial, la 

cura de la informació i la confidencialitat.  

L’objectiu principal de la formació de les alumnes era fer una entrevista en 

profunditat, adquirir habilitats i destreses a través de la utilització dels 

instruments de valoració (Dossier) a utilitzar en aquest estudi. 

Es va destacar també el valor afegit de ser un contacte diferent vers la persona, 

fent cerca proactiva des de l’ètica i el respecte vers a la persona que participa 

voluntàriament. 

La posada en pràctica de les entrevistes per part de les alumnes va ser de 

forma gradual. Van començar com a observadores presents en el moment que 

la infermera de comunitària la realitzava; després les van fer elles 

acompanyades de forma presencial i posteriorment amb acompanyament 

virtual (missatges instantanis via correu electrònic, que feien servir en cas de 

necessitat). El dia de pràctica d’investigació realitzaven cada una dues 

entrevistes, això facilitava una dedicació exclusiva per tal d’estar en contacte 

amb el pacient mentre es realitzava l’entrevista i així disposaven de temps 

suficient per al registrament posterior. Havien de preveure el temps suficient 

per revisar la història del participant, preparació de l’entorn i de possibles 

incidències (exemple: pèrdua del fil conductor en l’entrevista, retards en l’horari, 

errades en el registre...). 

Les alumnes i alguns participants van ser filmats durant el procés d’entrevista 

amb el consentiment de drets de filmació facilitat per la institució CAPSE 

(Annex 11). Aquesta experiència va resultar molt constructiva, ja que va ser 

una eina més en el procés de formació de les alumnes. Com que aquest 

material es va revisar a posteriori, va suposar una millora en la seva evolució, 

Tant per la part d’autoavaluació com per la de comentaris de les tutores. 

3.7.2.3 Expertesa en reingressos 

La formació per emplenar els reingressos va ser paral·lela a la d’entrevistes, 

però no es va posar en pràctica fins a 30 dies després de la data d’alta del 

primer pacient inclòs i entrevistat en l’estudi, ja que els reingressos es 

comptabilitzaven als 30, 90 i 180 dies posteriors a la data d’alta. 
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Aquet procés en el treball de camp era exclusivament informàtic, sense la 

presència dels participants. Consistia a realitzar una auditoria de la Història 

Clínica tant del programa OMI_Web com del SAP per tal de comptabilitzar si 

s’havia produït algun reingrés. Calia registrar el número i tipus de visita que 

tenia a veure amb el motiu d’ingrés o no en la base de dades d’Acces feta 

expressament per a aquest apartat. 

A les alumnes se’ls va donar aquesta formació per poder agafar agilitat en la 

revisió d’històries i la valoració in situ de la importància que té un correcte 

registre de les dades. S’aprofitava per desenvolupar aquesta part de la pràctica 

un cop portaven a terme una entrevista sencera, i s’ocupaven d’un o dos 

reingressos sencers en funció de la complexitat i el volum de visites del pacient. 

3.7.2.4 Fase de reclutament 

Els malalts elegibles de la base de dades d’Excel penjada al Dropbox van ser 

contactats telefònicament entre la primera i la segona setmana després de l’alta 

hospitalària per explicar l’estudi. 

Aquells que acceptaven participar voluntàriament en el projecte d’estudi de la 

tesi de doctorat, se’ls informava de l’objectiu d’investigació (Annex 12), se’ls 

explicava que mitjançant unes preguntes i tests volíem conèixer el seu estat de 

salut, les necessitats d’ajuda funcionals i socials en el moment de l’alta 

hospitalària; si després de l’alta havien precisat continuïtat de cures; el seu 

grau de satisfacció amb l’hospital en el moment de l’alta i amb la rebuda per 

part del CAP després de l’alta entre d’altres. 

S’informava també que per tal de realitzar la inclusió a l’estudi, previ a 

l’entrevista haurien de signar per duplicat el consentiment informat (CI) (Annex 

10) i se’ls programava una visita al CAP o al domicili en el cas que no es 

poguessin desplaçar entre la segona i la quarta setmana després de l’alta 

hospitalària. També s’explicava que es podria fer l’entrevista al tutor en el cas 

que el pacient no pogués verbalitzar la seva opinió, signant aquest com a 

testimoni. 
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3.8 Prova pilot 
Es va realitzar una prova pilot multicèntrica el 2008, on la població diana van 

ser els pacients atesos per les Infermera d’enllaç del Consorci d’atenció 

primària de salut Eixample (n= 2.025), en la qual es va utilitzar la mateixa 

metodologia de recollida de dades i el mateix qüestionari (validat i utilitzat com 

a eina habitual de les IE del Sector d’Atenció Primària Esquerra de Barcelona) 

(142). 

3.9 Anàlisi de dades 
L’anàlisi estadístic es va realitzar mitjançant el paquet estadístic SPSS ® 

(18.00) (Statistical Package for the Social Sciences). 

3.9.1 Descriptiu 

En les variables qualitatives es van calcular freqüències absolutes i 

percentatges. En les variables quantitatives es van calcular els mínims, 

màxims, medianes, mitjanes, desviacions estàndard i intervals de confiança al 

95% en les variables que van complir el criteri de normalitat verificat prèviament 

amb el test de Kolmogorov Smirnov.  

Comparació de 2 mostres independents: grup intervenció (IE) - grup control 

(PREALT, sense programa). En les variables qualitatives, es va utilitzar la 

prova de la Chi2. En els casos en què més del 20% de les caselles tinguessin 

una freqüència esperada inferior a 5 o alguna casella amb una freqüència 

esperada inferior a 2, es van agrupar les categories de la variable per 

augmentar el nombre de casos de cada casella, sempre que aquesta agrupació 

tingués sentit per a efectes de l’estudi. En els casos en què més del 20% de les 

freqüències esperades van ser menors de 5 o bé alguna casella va presentar 

valors esperats inferiors a 2, es va utilitzar el test exacte de Fisher. 

En les variables quantitatives, es va utilitzar el Test no paramètric U de Mann- 

Whitney. 
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3.9.2 Categories de referència  

En la regressió logística i regressió de Cox, es van definir com a categories de 

referència els estrats lliures de risc i/o els valors mínims de les variables (per 

exemple, edat, diagnòstic). 

3.9.3 Bivariant (reingrés hospitalari vs. variables secundàries) 

Es va utilitzar la regressió logística per estimar l’associació entre la variable 

reingrés hospitalari i les variables secundàries, amb els seus respectius Odds 

ratio (OR) i intervals de confiança (IC). Les variables amb una significació 

estadística menor de 0,25 van ser seleccionades per a l’anàlisi múltiple, seguint 

les recomanacions de Hosmer i Lemeshow (150). 

3.9.4 Multivariant. Regressió logística (reingrés hospitalari vs. variables 

secundàries) 

Per seleccionar las variables que entrarien en el model múltiple final inicialment 

es van analitzar les variables per categoria. Són aquestes: 1) 

sociodemogràfiques, 2) fragilitat, 3) complexitat i 4) utilització de recursos. Per 

a cada categoria es van tenir en compte les variables amb p<0,25 en l’anàlisi 

estadística univariada, i per determinar el model final es va utilitzar el 

procediment Backward (cap a enrere).  

La probabilitat d’eliminació establerta va ser de 0,20 per a les variables 

dicotòmiques i en el cas de les variables politòniques, es va decidir la seva 

inclusió en el model sempre que algun dels seus estrats tinguessin una 

significança estadística <0,05. També es va considerar la variabilitat de model 

quant a la inclusió o eliminació de la variable en qüestió (bondat d’ajust a partir 

del Pseudo R2 que va donar una millor explicació a l’esdeveniment estudiat). 

Així mateix, la variable grup (intervenció/control), malgrat no tenir una presència 

significativa, es va decidir incloure-la en el model a criteri de l’investigador.  

Finalment, es va avaluar la presència de confusió i possibles modificadors de 

l’efecte entre les variables finals, considerant variables confessores aquelles 

que tinguessin un canvi en l’OR superior al 10%.  
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3.9.5 Multivariant. Anàlisi de supervivència i regressió de Cox (temps al 

primer reingrés hospitalari vs. variables secundàries) 

En l’anàlisi de supervivència i regressió de Cox es va tenir en compte les 

variables incloses en el model múltiple final de la regressió logística. La variable 

temps al primer reingrés va tenir en compte el temps de seguiment dels 

subjectes fins al moment en què va ocórrer el primer reingrés hospitalari o fi de 

seguiment en els casos que no es va presentar cap reingrés durant el període 

d’estudi.  

Per determinar la probabilitat d’estar lliure d’una recaiguda (reingrés) en un 

temps determinat durant el període de seguiment es va utilitzar la funció de 

supervivència per Kaplan Meier i es va establir el seu respectiu interval de 

confiança (IC) al 95% en cada interval de temps estudiat. Per avaluar si va 

haver-hi diferència significativa entre els grups pel que fa al temps al primer 

reingrés hospitalari, es va utilitzar el Log Rank Test estimat per Kaplan Meier. 

En la regressió de Cox de l’anàlisi bivariant i múltiple es va determinar el 

Hazard Ràtio (HR) i interval de confiança (IC) al 95% per cada variable inclosa 

en el model. 

3.10 Aspectes ètics 

Es va requerir el consentiment informat (151) per escrit (Annex 10), així com 

l’Autorització per a la gravació d’imatges (Annex 11) a les persones que van ser 

filmades durant l’entrevista. I es van tenir en compte els principis de la bioètica 

segons els autors Beauchamp i Chlidress: no-maleficència, beneficència, 

autonomia i justícia. S’han respectat els principis fonamentals establerts en la 

Declaració d’Hèlsinki, la Declaració universal dels Drets Humans, els Drets 

humans fonamentals en malalts en situació crítica o terminal (152) i la Llei 

Orgànica15/1999 d’Espanya, per la qual es garanteix i protegeix la 

confidencialitat de dades. 

Per no vulnerar el principi d’autonomia, el qual va quedar reconegut després de 

l’informe Belmont el 1978 (151-153), han de prevaler de manera molt general 

en qualsevol estudi i/o procediment tres elements: la informació, la comprensió 

i la voluntarietat (154). 
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Mesures a per preservar la confidencialitat i l’anonimat. Les dades que 

s’obtenien de les històries clíniques i seguiment dels malalts van quedar 

inclosos en plantilles que es van identificar per un codi numèric que corresponia 

a cada participant inclòs en l’estudi. La relació dels codis i les dades 

d’identificació dels participants estaven en un document font que custodia i 

gestiona exclusivament la investigadora principal. El treball de camp es va 

iniciar quan ja s’havien obtingut les autoritzacions de la representant legal de la 

direcció del centre d’atenció primària Les Corts (concedida el 3 de juny de 

2011, Annex 13), del Comitè de Recerca de CAPSE – Gesclínic (concedida el 

maig de 2011, Annex 14), del Comitè ètic d’investigació clínica (concedida el 

juny de 2011, Annex 15) i de la Direcció d’investigació (concedida el juny de 

2011, Annex 16) de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
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Capítol 4: Resultats 

En aquest capítol es presenten els resultats obtinguts a partir dels objectius 

generals i els objectius específics plantejats en l’estudi. Es van analitzar 

diverses variables en 345 pacients, totalitat d’altes de l’Hospital Clínic de 

Barcelona, que van arribar a la zona d’influència del centre d’atenció primària 

Les Corts i que complien els criteris d’inclusió des de l’1 d’octubre de 2011 a l’1 

d’octubre de 2012. D’aquests pacients, 93 van ser inclosos en el grup 

intervenció (pacients del programa enllaç) i 252 en el grup control (23 pacients 

de PREALT i 229 sense programa). A continuació es mostra en la figura 9 la 

distribució dels grups. 

 

 

Figura 9: Distribució dels grups segons procedència 

Font: Elaboració pròpia 
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4.1 perfil sociodemogràfic de la població d’estudi 

4.1.1 En relació amb l’objectiu específic 1 

4.1.1.1 Les variables exploratòries estudiades per determinar el perfil 

sociodemogràfic de la població d’estudi van ser l’edat, el gènere i la unitat 

d’hospitalització, tenint en compte la data d’ingrés i la data de l’alta hospitalària. 

Taules completes d’anàlisi univariada (Annex 17). 

Edat 

En el grup intervenció l’edat mitjana era de 76 anys amb una desviació 

estàndard d’11,48 i un rang d’edat entre 34 i 97 anys. En el grup control era de 

70 anys amb una desviació estàndard de 13,62 i un rang d’edat entre 21 i 98 

anys. Es troba diferència significativa en comparar la distribució de la variable 

edat entre grups (p<0,001). 

Gènere 

En el grup intervenció 51 eren homes (54,84%), mentre que en el grup control 

n’eren 127 (50,40%), amb un percentatge total de sexe home del 51,59% (n = 

178) en tots dos grups. En comparar la distribució de gèneres entre els grups 

no es troben diferències significatives (p = 0,464). Tal com mostra la figura 10. 

Figura 10: Distribució de la mostra segons gènere 

Font: Elaboració pròpia 
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Unitat d’hospitalització 

Les unitats d’hospitalització són Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i 

Quirúrgiques (ICEMEQ), Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques 

(ICMDiM), Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMID), Institut Clínic del 

Tòrax (ICT) i altres.  

En el grup intervenció 28 pacients (30,11%) van ser ingressats a la Unitat 

d’Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques, 4 (4,30%) van ser ingressats en altres. 

En el grup control 71 pacients (28,17%) van ser ingressats a altres, mentre que 

12 (4,76%) van ser ingressats a l’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia 

(ICMID). Es troba diferència significativa en comparar la distribució de la 

variable unitat d’hospitalització entre grups (p<0,001), tal com mostren les 

figures 11 (grup intervenció) i 12 (grup control). 

 

  

Figura 11: Distribució de la unitat d’hospitalització del grup intervenció 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 12: Distribució de la unitat d’hospitalització del grup control 

Font: Elaboració pròpia 

 

Existència de cuidador 

Classificat en cuidador formal, cuidador informal i sense cuidador. En el grup 

intervenció 56 pacients (60,22%) tenien cuidador informal; en el grup control, 

138 (54,76%). En el grup intervenció 22 pacients (23,66%) no tenien cuidador; 

en el grup control, 81 (32,14%). En comparar la distribució de la variable 

existència de cuidador no es troben diferències significatives (p = 0,294). 

Valoració del suport familiar  

En el grup intervenció 90 pacients (96,77%) tenien suport familiar; en el grup 

control, 238 (94,44%). En comparar la distribució de la variable de suport 

familiar no es troben diferències significatives (p = 0,375). 

Indicadors de risc social 

En el grup intervenció 25 pacients (26,88%) es trobaven en situació de risc 

social; en el grup control, 51 (20,24%). En comparar la distribució dels 

indicadors de risc social no es troben diferències significatives (p = 0,186). 

Psicòtrops 

En el grup intervenció 35 pacients (37,63%) estaven en tractament amb 

psicòtrops; en el grup control, 96 (38,10%). En comparar la distribució de la 

variable psicòtrops no es troben diferències significatives (p = 0,938). 
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Presència de barreres arquitectòniques al domicili 

En el grup intervenció 25 pacients (26,88%) tenien barreres arquitectòniques al 

domicili; en el grup control, 81 (32,14%). En comparar la distribució de la 

variable presència de barreres arquitectòniques al domicili no es troben 

diferències significatives (p = 0,347). 

Criteri de complexitat 

El criteri de complexitat s’ha mesurat amb les variables de pacient complex de 

l’Institut Català de la Salut (vegeu cap.1.2). En el grup intervenció 36 pacients 

(38,71%) tenien criteris de complexitat, mentre que en el grup control en tenien 

49 (19,44%). Es troba diferència significativa en comparar la distribució de la 

variable de criteri de complexitat (p<0,001). 

4.1.1.2 Variables estudiades per determinar les malalties relacionades de cada 

pacient 

Diagnòstic mèdic a l’alta 

El diagnòstic mèdic més freqüent a l’alta en el grup intervenció eren malalties 

del sistema circulatori amb n = 22 (23,66%), mentre que en el grup control van 

ser n = 46 (18,25%) els diagnòstics de neoplàsies. En comparar la distribució 

de la variable entre els grups es troben diferències significatives (p<0,002) 

(figura 13). 
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Figura 13. Distribució del diagnòstics mèdics a l’alta hospitalària segons 

grup intervenció i grup control 

 

 

Diagnòstics mèdics als reingressos de 30, 90 i 180 dies 

Als 30 dies de l’ingrés hospitalari, tal com es mostra a la figura 14, en el grup 

intervenció 2 pacients (33,33%) van reingressar al cap dels 30 dies per altres i 

per malalties del sistema circulatori, 1 (16,67%) per malalties de l’aparell 

digestiu i per malalties del sistema respiratori i 0 per neoplàsies, malalties del 

sistema osteomuscular i del teixit connectiu i malalties de l’aparell genitourinari. 

En el grup control 7 pacients (35,00%) van reingressar per altres, 3 (15,00%) 

per malalties del sistema circulatori, per malalties de l’aparell digestiu i per 

neoplàsies, 2 (10,00%) per malalties del sistema osteomuscular i del teixit 

connectiu, 1 (5,00%) per malalties del sistema respiratori i per malalties de 

l’aparell genitourinari. 
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 Figura 14: Distribució dels diagnòstics mèdics al reingrés de 30 dies. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Als 90 dies de l’ingrés hospitalari, tal com es mostra a la figura 15, en el grup 

intervenció 5 pacients (38,46%) van reingressar al cap dels 90 dies per altres, 3 

(23,08%) per malalties del sistema circulatori, 2 (15,38%) per neoplàsies i per 

malalties del sistema respiratori, 1 (7,69%) per malalties de l’aparell digestiu i 0 

per malalties de l’aparell genitourinari i per malalties del sistema osteomuscular 

i del teixit connectiu. En el grup control 9 pacients (40,91) van reingressar per 

altres, 3 (13,64%) per neoplàsies, malalties del sistema respiratori i malalties de 

l’aparell digestiu, 3 (9,38%) per neoplàsies i malalties del sistema circulatori, i 2 

(9,09%) per malalties del sistema circulatori i malalties de l’aparell genitourinari, 

i 0 per malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu. 
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Figura 15: Distribució dels diagnòstics mèdics al reingrés de 90 dies. 

Font: Elaboració pròpia 

 

Als 180 dies de l’ingrés hospitalari, tal com es mostra a la figura 16, en el grup 

intervenció 5 pacients (45,45%) van reingressar al cap dels 180 dies per 

malalties del sistema circulatori, 3 (27,27%) per altres, 1 (9,09%) per malalties 

del sistema respiratori, malalties de l’aparell digestiu i per malalties del sistema 

osteomuscular i del teixit connectiu, i 0 per malalties de l’aparell genitourinari i 

per traumatismes, enverinaments. En el grup control 12 pacients (37,50%) van 

reingressar per altres, 6 (18,75%) per neoplàsies i per malalties del sistema 

circulatori, 5 (15,63%) per malalties de l’aparell respiratori, 4 (12,50%) per 

malalties de l’aparell digestiu i per malalties de l’aparell genitourinari, i 2 

(6,25%) per i traumatismes, enverinaments i 1 (3,13%) per malalties del 

sistema osteomuscular i del teixit connectiu. 
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Figura 16: Distribució dels diagnòstics mèdics al reingrés de 180 dies. 

 

 

4.1.1.3 Variables exploratòries estudiades per determinar la fragilitat 

Recursos socials previs 

Els recursos socials previs van ser classificats de la següent manera: tenir 

adjudicada la llei de la dependència i el SAT; llei de dependència i SAD i SAT; 

SAT, sense recursos socials i altres. En el grup intervenció 62 pacients 

(66,67%) no tenen recursos socials; en el grup control, 194 (76,98%). En el 

grup intervenció 3 pacients (3,23%) tenen llei de dependència, SAD i SAT; en 

el grup control, 9 (3,57%). En comparar la distribució de la variable recursos 

socials previs no es troben diferències significatives (p = 0,336). 

 4.1.1.4 Variables estudiades per determinar la complexitat 

Viure sol 

En la variable exploratòria viure sol ens vam trobar que en el grup intervenció 

19 pacients (20,43%) vivien sols i en el grup control vivien sols 46 (18,25%). Al 

comparar la distribució de la variable viure sol no es troben diferències 

significatives (p = 0,646). 
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Grau de dependència 

El grau de dependència, avaluat mitjançant el test de Barthel, està classificat en 

dependència lleu, dependència moderada, dependència severa o total, i 

independència. En el grup intervenció 54 pacients (58,06%) tenien una 

dependència lleu, mentre que en el grup control van ser 119 (47,22%). En el 

grup intervenció 18 pacients (19,35%) tenien una dependència moderada, 

severa o total; en el grup control, van ser 27 (10,71%). Es troba diferència 

significativa en comparar la distribució de la variable grau de dependència entre 

grups (p = 0,002). 

Prevenció de risc d’úlceres per pressió 

La prevenció del risc d’úlceres per pressió, avaluat mitjançant l’escala de 

valoració del risc de desenvolupar úlceres per pressió de Norton, està 

classificat en risc baix i risc moderat o alt i sense risc. En el grup intervenció 13 

pacients (13,98%) tenien un risc baix, mentre que en el grup control van ser 29 

(11,51%). En el grup intervenció 8 pacients (8,60%) tenien un risc moderat o 

alt, mentre que en el grup control van ser 7 (2,78%). Es troba diferència 

significativa en comparar la distribució de la variable entre grups (p = 0,045). 

Comorbiditat 

La comorbiditat avaluada mitjançant l’índex de Charlson està classificada en 

comorbiditat baixa, alta i absència. En el grup intervenció 28 pacients (30,11%) 

tenien una comorbiditat baixa i en el grup control van ser 73 (28,97%). En el 

grup intervenció 18 pacients (19,36%) tenien una comorbiditat alta mentre que 

en el grup control van ser 51 (20,24%). En comparar la distribució de la variable 

comorbiditat no es troben diferències significatives (p = 0,972).  

Procés terminal o fase terminal 

En el grup intervenció cap pacient es trobava en situació de procés o fase 

terminal i en el grup control 4 (1,59%) es trobaven en aquesta situació. En 

comparar la distribució de la variable procés o fase terminal no es troben 

diferències significatives (p = 0,577) (Test exacte de Fisher). 
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Reingressos a l’hospital  

Pel que fa a reingressos a l’hospital amb un número igual a 2 o més no 

planificats durant l’últim any, en el grup intervenció 27 pacients (29,03%) van 

reingressar a l’hospital en l’últim any sense planificació; en el grup control van 

ser 76 (22,03%). En comparar la distribució de la variable reingressos a 

l’hospital no es troben diferències significatives (p = 0,057).  

Visites a urgències hospitalàries 

Pel que fa a les visites a urgències hospitalàries amb un número igual a 3 o 

més visites en el darrer any, en el grup intervenció 12 pacients (12,90%) van 

ser visitats a urgències hospitalàries durant el darrer any; en el grup control van 

ser-ne 28 (11,11%). En comparar la distribució de la variable visites a urgències 

hospitalàries durant el darrer any no es troben diferències significatives (p = 

0,705). 

4.1.1.5 Variables estudiades per determinar la fragilitat/complexitat 

Deteriorament cognitiu 

La detecció de deteriorament cognitiu, avaluat mitjançant el test de Pfeiffer, es 

classifica en deteriorament cognitiu lleu, deteriorament cognitiu moderat o greu 

i sense deteriorament. En el grup intervenció 9 pacients (9,68%), tenien un 

deteriorament cognitiu lleu, mentre que en el grup control van ser-ne 17 

(6,75%). En el grup intervenció 11 pacients (11,83%) tenien un deteriorament 

cognitiu moderat o greu, mentre que en el Grup control van ser-ne 10 (3,97%). 

Es troba diferència significativa en comparar la distribució de la variable 

deteriorament cognitiu entre grups (p = 0,014) 

Pluripatologia  

En el grup intervenció 66 pacients (70,97%) eren pluripatològics; en el grup 

control, 130 (51,59%). Es troba diferència significativa en comparar la 

distribució de la variable pluripatologia (p = 0,001). 

Polimedicació  

En el grup intervenció 62 pacients (66,67%) eren polimedicats; en el grup 

control, 150 (59,52%). En comparar la distribució de la variable polimedicació 

no es troben diferències significatives (p = 0,226). 
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Caigudes amb necessitat de visita a urgències 

De caigudes que hagin requerit l’activació del servei d’urgències en el darrer 

any, en el grup intervenció 10 pacients (10,75%) van patir caigudes que van 

requerir l’activació del servei d’urgències en el darrer any; en el grup control, 17 

(6,75%). En comparar la distribució de la variable no es troben diferències 

significatives (p = 0,219). 

4.1.1.6 Utilització de recursos 

Las variables explorades per valorar la utilització de recursos als 30, 90 i 180 

dies de l’alta hospitalària van ser: 

Reingressos hospitalaris 

Nombre de reingressos hospitalaris als 30 dies. 

En el grup intervenció hi van haver 6 reingressos hospitalaris en total (6,45%) i 

en el grup control, 20 (7,94%). En comparar la distribució de la variable no es 

troben diferències significatives (p = 0,643). 

En el grup intervenció hi van haver 4 reingressos hospitalaris relacionats amb el 

diagnòstic de l’alta hospitalària (4,30%) i en el grup control, 2 (2,15%). En 

comparar la distribució de la variable no es troben diferències significatives (p = 

0,470). 

En el grup intervenció hi van haver 2 reingressos hospitalaris no relacionats 

amb el diagnòstic de l’alta hospitalària (2,15%) i en el grup control, 4 (1,59%). 

En comparar la distribució de la variable no es troben diferències significatives 

(p = 0,662). 

Nombre de reingressos hospitalaris als 90 dies 

En el grup intervenció hi van haver un total d’11 reingressos hospitalaris 

(11,83%) i en el grup control, 25 (9,92%). En comparar la distribució de la 

variable no es troben diferències significatives (p = 0,607). 

En el grup intervenció hi van haver 6 reingressos hospitalaris relacionats amb el 

diagnòstic de l’alta hospitalària (6,45%) i en el grup control, 19 (7,54%). En 
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comparar la distribució de la variable no es troben diferències significatives (p = 

0,729). 

En el grup intervenció hi van haver 5 reingressos hospitalaris no relacionats 

amb el diagnòstic de l’alta hospitalària (5,38%) i en el grup control, 6 (2,38%). 

En comparar la distribució de la variable no es troben diferències significatives 

(p = 0,175). 

Nombre de reingressos hospitalaris als 180 dies 

En el grup intervenció hi van haver un total de 9 reingressos hospitalaris 

(9,68%) i en el grup control, 33 (13,10%). En comparar la distribució de la 

variable no es troben diferències significatives (p = 0,389). 

En el grup intervenció hi van haver 3 reingressos hospitalaris relacionats amb el 

diagnòstic de l’alta hospitalària (3,23%) i en el grup control, 23 (9,13%). En 

comparar la distribució de la variable no es troben diferències significatives (p = 

0,065). 

En el grup intervenció hi van haver 6 reingressos hospitalaris no relacionats 

amb el diagnòstic de l’alta hospitalària (6,45%) i en el grup control, 13 (5,16%). 

En comparar la distribució de la variable no es troben diferències significatives 

(p = 0,640). 

Distribució dels reingressos hospitalaris als 30, 90 i 180 dies de l’alta 

hospitalària tal com es mostren a la figura 17. 
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Figura 17. Distribució dels reingressos hospitalaris als  

30, 90 i 180 dies de l’alta hospitalària 

 

Urgències hospitalàries 

Nombre d’urgències hospitalàries als 30 dies 

En el grup intervenció hi van haver 13 urgències hospitalàries (13,98%) i en el 

grup control, 43 (17,06%). En comparar la distribució de la variable no es 

troben diferències significatives (p = 0,490). 

En el grup intervenció hi van haver 7 urgències hospitalàries relacionades amb 

el diagnòstic de l’alta hospitalària (7,53%) i en el grup control, 31 (12,30%). En 

comparar la distribució de la variable no es troben diferències significatives (p = 

0,209). 

En el grup intervenció hi van haver 6 urgències hospitalàries no relacionades 

amb el diagnòstic de l’alta hospitalària (6,45%) i en el grup control, 14 (5,56%). 

En comparar la distribució de la variable no es troben diferències significatives 

(p = 0,752). 

Nombre d’urgències hospitalàries als 90 dies 

En el grup intervenció hi va haver 17 urgències hospitalàries (18,28%) i en el 

grup control, 34 (13,49%). En comparar la distribució de la variable no es 

troben diferències significatives (p = 0,266). 
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En el grup intervenció hi van haver 7 urgències hospitalàries relacionats amb el 

diagnòstic de l’alta hospitalària (7,53%) i en el grup control, 20 (7,94%). En 

comparar la distribució de la variable no es troben diferències significatives (p = 

0,900). 

En el grup intervenció hi van haver 10 urgències hospitalàries no relacionats 

amb el diagnòstic de l’alta hospitalària (10,75%) i en el grup control, 15 

(5,95%). En comparar la distribució de la variable no es troben diferències 

significatives (p = 0,127). 

Número d’urgències hospitalàries als 180 dies 

En el grup intervenció hi van haver 18 urgències hospitalàries (19,35%) i en el 

grup control, 42 (16,67%). En comparar la distribució de la variable no es 

troben diferències significatives (p = 0,559). 

En el grup intervenció hi van haver 7 urgències hospitalàries relacionats amb el 

diagnòstic de l’alta hospitalària (7,53%) i en el grup control, 23 (9,13%). En 

comparar la distribució de la variable no es troben diferències significatives (p = 

0,640). 

En el grup intervenció hi van haver 12 urgències hospitalàries no relacionats 

amb el diagnòstic de l’alta hospitalària (12,90%) i en el grup control, 24 

(9,52%). En comparar la distribució de la variable no es troben diferències 

significatives (p = 0,362). 

Distribució de les urgències hospitalàries als 30, 90 i 180 dies de l’alta 

hospitalària tal i com es mostren a la figura 18.  
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Figura 18. Distribució de les urgències hospitalàries als  

30, 90 i 180 dies de l’alta hospitalària 

Font: Elaboració pròpia 

 

Ingressos electius associats a la realització de proves diagnòstiques als 30, 90 i 

180 dies 

En el grup intervenció, als 30 dies, 3 pacients (3,23%) van realitzar un ingrés 

electiu per a la realització de proves diagnòstiques; en el grup control van ser-

ne 5 (1,98%). En comparar la distribució de la variable, no es troben diferències 

significatives (p = 0,497). 

En el grup intervenció, als 90 dies, 5 pacients (5,38%) van realitzar un ingrés 

electiu per a la realització de proves diagnòstiques; en el grup control van ser-

ne 13 (5,16%). En comparar la distribució de la variable, no es troben 

diferències significatives (p = 0,936). 

En el grup intervenció, als 180 dies, 5 pacients (5,38%) van realitzar un ingrés 

electiu per a la realització de proves diagnòstiques; en el grup control van ser-

ne 25 (9,92%). En comparar la distribució de la variable, no es troben 

diferències significatives (p = 0,184). 
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4.2 Contínuum assistencial 
 

4.2.1 En relació amb l’objectiu específic 2 

Les variables exploratòries estudiades per analitzar si es garanteix el 

contínuum assistencial de la població d’estudi van ser: 

4.2.1.1 Visites al centre d’atenció primària als 30, 90 i 180 dies de l’alta 

hospitalària 

Visites al centre d’atenció primària als 30 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar un total de visites al CAP de 77 pacients 

(82,80%); en el grup control, 191 (75,79%). En comparar la distribució de la 

variable no es troben diferències significatives (p = 0,166). 

En el grup intervenció es van realitzar visites al centre d’atenció primària 

relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 72 pacients (77,42%); en el 

grup control, a 158 (62,70%). Es troba diferència significativa en comparar la 

distribució de la variable visites al CAP relacionades amb el diagnòstic d’alta 

hospitalària als 30 dies de l’ingrés hospitalari (p<0,010).  

En el grup intervenció es van realitzar visites al CAP no relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària a 33 pacients (35,48%); en el grup control, a 96 

(38,10%). En comparar la distribució de la variable visites al CAP no 

relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 30 dies de l’ingrés 

hospitalari no es troben diferències significatives (p = 0,656). 

Visites al centre d’atenció primària als 90 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció, 77 pacients van tenir alguna visita al CAP 

independentment del motiu d’alta (82,80%); en el grup control es van realitzar 

visites no presencials a 189 (75,00%). En comparar la distribució de la variable 

visites al CAP als 90 dies d’alta hospitalària no es troben diferències 

significatives (p = 0,126).  
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En el grup intervenció es van realitzar visites al centre d’atenció primària 

relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 55 pacients (59,14%); en el 

grup control se’n van realitzar a 122 (48,41%). En comparar la distribució de la 

variable visites al CAP relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 90 

dies de l’ingrés hospitalari no es troben diferències significatives (p = 0,077). 

En el grup intervenció es van realitzar visites al centre d’atenció primària no 

relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 65 pacients (69,89%); en el 

grup control se’n van realitzar a 140 (55,56%). Es troba diferència significativa 

en comparar la distribució de la variable visites al CAP no relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària als 90 dies de l’ingrés hospitalari (p = 0,016).  

Visites al centre d’atenció primària als 180 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar visites al CAP a 78 pacients (83,87%) i 

en el grup control es van realitzar visites no presencials a 201 (79,76%) als 180 

dies de l’ingrés hospitalari. En comparar la distribució de la variable visites al 

CAP als 180 dies de l’ingrés hospitalari no es troben diferències significatives (p 

= 0,389). 

En el grup intervenció es van realitzar visites al centre d’atenció primària 

relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 32 pacients (34,41%); en el 

grup control se’n van realitzar a 105 (41,67%). En comparar la distribució de la 

variable visites al CAP relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 

180 dies de l’ingrés hospitalari no es troben diferències significatives (p = 

0,221). 

En el grup intervenció es van realitzar visites al centre d’atenció primària no 

relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 72 pacients (77,42%) i en el 

grup control es van realitzar a 174 (69,05%). Al comparar la distribució de la 

variable visites al CAP no relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 

180 dies de l’ingrés hospitalari no es troben diferències significatives (p = 

0,127). 

Distribució de les visites al centre d’atenció primària als 30, 90 i 180 dies de 

l’alta hospitalària tal i com es mostra a la figura 19. 
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Figura 19. Distribució de les visites al CAP entre grups als  

30, 90 i 180 dies de l’alta hospitalària 

 

 

4.2.1.2 Visites del Servei d’atenció de salut a domicili als 30, 90 i 180 dies de 

l’alta hospitalària 

Visites ATDOM als 30 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar visites ATDOM a 38 pacients (40,86%) 

mentre que en el grup control es van realitzar al centre d’atenció primària a 24 

(9,52%). Es troba diferència significativa en comparar la distribució de la 

variable visites ATDOM als 30 dies de l’ingrés hospitalari (p<0,001). 

En el grup intervenció es van realitzar visites ATDOM relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària a 32 pacients (34,41%), mentre que en el grup 

control es van realitzar a 17 (6,75%). Es troba diferència significativa en 

comparar la distribució de la variable visites ATDOM relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària als 30 dies de l’ingrés hospitalari (p<0,001).  

En el grup intervenció es van realitzar visites ATDOM no relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària a 15 pacients (16,13%), mentre que en el grup 

control es van realitzar a 11 (4,37%). Es troba diferència significativa en 
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comparar la distribució de la variable visites ATDOM no relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària als 30 dies de l’ingrés hospitalari (p<0,001).  

Visites ATDOM als 90 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar visites ATDOM a 20 pacients (21,51%), 

mentre que en el grup control es van realitzar visites no presencials a 21 

(8,33%). Es troba diferència significativa en comparar la distribució de la 

variable visites ATDOM als 90 dies de l’ingrés hospitalari (p<0,001). 

En el grup intervenció es van realitzar visites ATDOM relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària a 14 pacients (15,05%), mentre que en el grup 

control es van realitzar a 11 (4,37%). Es troba diferència significativa en 

comparar la distribució de la variable visites ATDOM relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària als 90 dies de l’ingrés hospitalari (p<0,001). 

En el grup intervenció es van realitzar visites ATDOM no relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària a 15 pacients (16,13%) i en el grup control es van 

realitzar a 14 (5,56%). Es troba diferència significativa en comparar la 

distribució de la variable visites ATDOM no relacionades amb el diagnòstic 

d’alta hospitalària als 90 dies de l’ingrés hospitalari (p = 0,002).  

Visites ATDOM als 180 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar visites ATDOM a 16 pacients (17,20%) i 

en el grup control es van realitzar visites no presencials a 27 (10,71%) als 180 

dies de l’ingrés hospitalari. En comparar la distribució de la variable visites 

ATDOM, als 180 dies de l’ingrés hospitalari no es troben diferències 

significatives (p = 0,105). 

En el grup intervenció es van realitzar visites ATDOM relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària a 8 pacients (8,60%) i en el grup control es van 

realitzar a 10 (3,97%). En comparar la distribució de la variable visites ATDOM 

relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 180 dies de l’ingrés 

hospitalari no es troben diferències significatives (p = 0,086). 

En el grup intervenció es van realitzar visites ATDOM no relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària a 13 pacients (13,98%) i en el grup control es van 



CAPÍTOL 4 RESULTATS 

SEGONA PART METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ 

121 

realitzar a 22 (8,73%). En comparar la distribució de la variable visites ATDOM 

no relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 180 dies de l’ingrés 

hospitalari no es troben diferències significatives (p = 0,152). 

Distribució de les visites ATDOM als 30, 90 i 180 dies de l’alta hospitalària tal 

com es mostra a la figura 20. 

 

Figura 20. Distribució de visites ATDOM entre grups als  

30, 90 i 180 dies de l’alta hospitalària 

 

 

4.2.1.3 Visites no presencials als 30, 90 i 180 dies de l’alta hospitalària 

Visites no presencials als 30 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar visites no presencials a 64 pacients 

(68,82%); en el grup control se’n van realitzar 73 (28,97%). Es troba diferència 

significativa en comparar la distribució de la variable visites no presencials als 

30 dies de l’ingrés hospitalari (p<0,001).  

En el grup intervenció es van realitzar visites no presencials relacionades amb 

el diagnòstic d’alta hospitalària a 61 pacients (65,59%), mentre que en el grup 

control se’n van realitzar a 57 (22,62%). Es troba diferència significativa en 
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comparar la distribució de la variable visites no presencials relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària als 30 dies de l’ingrés hospitalari (p<0,001).  

En el grup intervenció es van realitzar visites no presencials no relacionades 

amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 10 pacients (10,75%), mentre que en el 

grup control es van realitzar a 26 (10,32%). En comparar la distribució de la 

variable visites no presencials no relacionades amb el diagnòstic d’alta 

hospitalària als 30 dies de l’ingrés hospitalari no es troben diferències 

significatives (p = 0,907). 

Visites no presencials als 90 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar visites no presencials a 38 pacients 

(40,86%), mentre que en el grup control es van realitzar visites no presencials a 

65 (25,79%). Es troba diferència significativa en comparar la distribució de la 

variable visites no presencials als 90 dies de l’ingrés hospitalari (p = 0,007).  

En el grup intervenció es van realitzar visites no presencials relacionades amb 

el diagnòstic d’alta hospitalària a 16 pacients (17,20%), mentre que en el grup 

control se’n van realitzar a 33 (13,10%). En comparar la distribució de la 

variable visites no presencials relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària 

als 90 dies de l’ingrés hospitalari no es troben diferències significatives (p = 

0,332). 

En el grup intervenció es van realitzar visites no presencials no relacionades 

amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 26 pacients (27,26%) i en el grup control 

se’n van realitzar a 42 (16,67%). Es troba diferència significativa en comparar la 

distribució de la variable visites no presencials no relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària als 90 dies de l’ingrés hospitalari (p = 0,019).  

Visites no presencials als 180 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar visites no presencials a 42 pacients 

(45,16%) i en el grup control es van realitzar visites no presencials a 75 

(29,76%). Es troba diferència significativa en comparar la distribució de la 

variable visites no presencials als 180 dies de l’ingrés hospitalari (p = 0,007).  
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En el grup intervenció es van realitzar visites no presencials relacionades amb 

el diagnòstic d’alta hospitalària a 18 pacients (19,35%) i en el grup control se’n 

van realitzar a 33 (13,10%). En comparar la distribució de la variable visites no 

presencials relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 180 dies de 

l’ingrés hospitalari no es troben diferències significatives (p = 0,146). 

En el grup intervenció es van realitzar visites no presencials no relacionades 

amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 33 pacients (35,48%) i en el grup control 

se’n van realitzar a 53 (21,03%). Es troba diferència significativa en comparar la 

distribució de la variable visites no presencials no relacionades amb el 

diagnòstic als 180 dies de l’ingrés hospitalari (p = 0,006).  

Distribució de les visites no presencials als 30, 90 i 180 dies de l’alta 

hospitalària tal com es mostra a la figura 21. 

 

Figura 21. Distribució de visites no presencials entre grups als  

30, 90 i 180 dies de l’alta hospitalària 

Font: Elaboració pròpia 
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4.2.1.4 Trucades telefòniques (SÍ/NO) als 30, 90 i 180 dies de l’alta hospitalària 

Trucades (SÍ/NO) als 30 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar un total de trucades telefòniques a 77 

pacients (82,80%), mentre que en el grup control es van realitzar trucades 

telefòniques a 48 (19,05%). Es troba diferència significativa en comparar la 

distribució de la variable trucades telefòniques als 30 dies de l’ingrés hospitalari 

(p<0,001).  

En el grup intervenció es van realitzar trucades telefòniques relacionades amb 

el diagnòstic d’alta hospitalària a 73 pacients (78,49%), mentre que en el grup 

control es van realitzar a 44 (17,46%). Es troba diferència significativa en 

comparar la distribució de la variable trucades telefòniques relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària als 30 dies de l’ingrés hospitalari (p<0,001).  

En el grup intervenció es van realitzar trucades telefòniques no relacionades 

amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 9 pacients (9,68%), mentre que en el 

grup control se’n van realitzar a 9 (3,57%). Es troba diferència significativa en 

comparar la distribució de la variable trucades telefòniques no relacionades 

amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 30 dies de l’ingrés hospitalari (p = 

0.024).  

Trucades (SÍ/NO) als 90 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar trucades telefòniques a 27 pacients 

(29,03%), mentre que en el grup control es van realitzar trucades telefòniques a 

44 (17,46%). Es troba diferència significativa en comparar la distribució de la 

variable trucades telefòniques als 90 dies de l’ingrés hospitalari (p = 0,018).  

En el grup intervenció es van realitzar trucades telefòniques relacionades amb 

el diagnòstic d’alta hospitalària a 18 pacients (19,35%), mentre que en el grup 

control se’n van realitzar a 21 (8,33%). Es troba diferència significativa en 

comparar la distribució de la variable trucades telefòniques relacionades amb el 

diagnòstic d’alta hospitalària als 90 dies de l’ingrés hospitalari (p = 0,004).  

En el grup intervenció es van realitzar trucades telefòniques no relacionades 

amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 15 pacients (16,13%) i en el grup control 
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se’n van realitzar a 28 (11,11%). En comparar la distribució de la variable 

trucades telefòniques no relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 

90 dies de l’ingrés hospitalari no es troben diferències significatives (p = 0,211). 

Trucades (SÍ/NO) als 180 dies de l’alta hospitalària 

En el grup intervenció es van realitzar trucades telefòniques a 23 pacients 

(24,73%) i en el grup control es van realitzar trucades telefòniques a 50 

(19,84%) als 180 dies de l’ingrés hospitalari. En comparar la distribució de la 

variable trucades telefòniques als 180 dies de l’ingrés hospitalari no es troben 

diferències significatives (p = 0,324). 

En el grup intervenció es van realitzar trucades telefòniques relacionades amb 

el diagnòstic d’alta hospitalària a 11 pacients (11,83%) i en el grup control es 

se’n realitzar a 25 (9,92%). En comparar la distribució de la variable trucades 

telefòniques relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 180 dies de 

l’ingrés hospitalari no es troben diferències significatives (p = 0,607). 

En el grup intervenció es van realitzar trucades telefòniques no relacionades 

amb el diagnòstic d’alta hospitalària a 18 pacients (19,35%) i en el grup control 

se’n van realitzar a 36 (14,29%). En comparar la distribució de la variable 

trucades telefòniques no relacionades amb el diagnòstic d’alta hospitalària als 

180 dies de l’ingrés hospitalari no es troben diferències significatives (p = 

0,250). 

Distribució de les trucades telefòniques als 30, 90 i 180 dies de l’alta 

hospitalària tal com es mostra a la figura 22. 
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Figura 22. Distribució de les trucades telefòniques entre grups als  

30, 90 i 180 dies de l’alta hospitalària. 

4.3 Continuïtat de cures infermera 

4.3.1 En relació amb l’objectiu específic 3 

Les variables exploratòries estudiades per determinar la continuïtat de cures es 

va explorar mitjançant el diagnòstic infermer amb el compliment terapèutic 

infermer. 

En el grup intervenció hi va haver compliment terapèutic d’infermeria en 76 

pacients (81,72%) i en el grup control, en 140 pacients (55,56%). Es troba 

diferència significativa en comparar la distribució de la variable compliment 

terapèutic d’infermeria entre grups (p<0,001). 

4.4 Grau de satisfacció entre els grups intervenció i control 

4.4.1 En relació amb l’objectiu específic 4 

El grau de satisfacció és va avaluar mitjançant la resposta a l’enquesta validada 

PCAS, de la versió reduïda castellana del primary care (87). On s’analitzaven a 

través de dues qüestions relacionades amb el domini de continuïtat, les dades 

que mesuraven la satisfacció a l’alta de l’hospital i la rebuda al CAP.  

Satisfacció amb l’atenció rebuda a l’hospital 

En el grup intervenció la mitjana del grau de satisfacció amb l’atenció rebuda a 

l’hospital és de 81,94%, amb una desviació estàndards de 21,68; en el grup 
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control és de 78,55%, amb una desviació estàndard de 24,14. En comparar la 

distribució de la variable grau de satisfacció amb la rebuda a l’hospital no es 

troben diferències significatives (p = 0,105). 

Satisfacció amb l’atenció rebuda al centre d’atenció primària 

En el grup intervenció la mitjana del grau de satisfacció amb l’atenció rebuda al 

CAP és de 87,53%, amb una desviació estàndards de 17,42; en el grup control 

és de 83,89%, amb una desviació estàndard de 18,60. En comparar la 

distribució de la variable grau de satisfacció amb l’atenció rebuda al CAP no es 

troben diferències significatives (p = 0,088). 

4.5 Factors associats al reingrés hospitalari 

4.5.1 En relació amb l’objectiu específic 5 

Taules completes d’anàlisi bivariada i múltiple de la regressió logística (Annex 

18). 

4.5.1.1 Amb els resultats de l’anàlisi bivariada de la variable reingrés hospitalari 

versus altres variables de l’estudi es van determinar els factors associats al 

reingrés hospitalari, van ser: 

Variables amb significació estadística 

Les variables que s’enuncien a continuació van tenir un valor de p<0.05 en 

alguna de les categories de l’anàlisi bivariada, per la qual cosa es van tenir en 

compte en l’anàlisi de regressió logística múltiple (vegeu cap. 4.5.1.2) 

Unitat 

En analitzar cada estrat d’aquesta variable, l’Institut Clínic d’Especialitats 

Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ) va ser l’únic servei que es va associar 

significativament amb la probabilitat de reingrés hospitalari (OR = 0.33), per la 

qual cosa l’oportunitat de reingrés (OR) d’un pacient ingressat en aquest institut 

és un 67% menor que la d’un pacient ingressat en els instituts agrupats en la 

categoria altres unitats (Institut Clínic de Malalties Hematològiques i 

Oncològiques (ICMHO), Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU), Institut 

Clínic de Neurociències (ICN), Urgències, Hospitalització a domicili). 
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Diagnòstic CIE-10 

Per aquesta variable, els estrats que van presentar significació estadística van 

ser les agrupacions CIE-10 malalties de l’aparell digestiu (OR = 0,37; 

oportunitat de reingrés: 63% menor que la d’un pacient amb diagnòstic de 

neoplàsia); malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu (OR = 

0,17; oportunitat de reingrés: 83% menor que la d’un pacient amb diagnòstic de 

neoplàsia); traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de 

causa externa (OR = 0,11; oportunitat de reingrés: 89% menor que la d’un 

pacient amb diagnòstic de neoplàsia).  

Cuidador 

L’OR o risc de reingrés que té un pacient sense cuidador comparat amb un 

pacient que té cuidador formal és de 0,35. És a dir, l’oportunitat de reingrés que 

té un pacient sense cuidador és un 65% menor que la d’un pacient que té 

cuidador formal. 

Viure sol 

Viure sol es va associar significativament amb la probabilitat de reingrés 

hospitalari (OR = 0.44), per la qual cosa l’oportunitat de reingrés d’un pacient 

que viu sol és un 56% menor que la d’un pacient que viu acompanyat. 

Recursos socials previs 

Per aquesta variable, els estrats que van presentar significació estadística van 

ser SAT (OR = 0,25; oportunitat de reingrés: 75% menor que la d’un pacient 

amb llei dependència i SAT); sense recursos socials (OR = 0,43; oportunitat de 

reingrés: 57% menor que la d’un pacient amb llei dependència i SAT); altres 

(llei de dependència; llei dependència i SAD; SAD; SAT i SAD) (OR = 0,19; 

oportunitat de reingrés: 81% menor que la d’un pacient amb llei dependència i 

SAT). 

Barthel 

Tenir una dependència moderat/sever/total es va associar significativament 

amb la probabilitat de reingrés hospitalari (OR =2,72), per la qual cosa 

l’oportunitat de reingrés d’un pacient amb dependència moderat/sever/total és 

un 172% més elevada que la d’un pacient independent. 



CAPÍTOL 4 RESULTATS 

SEGONA PART METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ 

129 

Charlson 

Per aquesta variable, els estrats que van presentar significació estadística van 

ser comorbiditat baixa (OR = 2,54; oportunitat de reingrés: un 154% més 

elevada que la d’un pacient amb absència de comorbiditat); comorbiditat alta 

(OR = 4,35; oportunitat de reingrés: un 335% més elevada que la d’un pacient 

amb absència de comorbiditat). 

Pluripatològic 

Ser un pacient pluripatològic es va associar significativament amb la probabilitat 

de reingrés hospitalari (OR =2,14), per la qual cosa l’oportunitat de reingrés 

d’un pacient pluripatològic és un 114% més elevada que la d’un pacient no 

pluripatològic. 

Polimedicació 

La variable polimedicació es va associar significativament amb la probabilitat de 

reingrés hospitalari (OR = 1,79), per la qual cosa l’oportunitat de reingrés d’un 

pacient polimedicat és un 79% més elevada que la d’un pacient no polimedicat. 

Més de dos ingressos hospitalaris en l’últim any 

Tenir més de dos ingressos hospitalaris en l’últim any es va associar 

significativament amb la probabilitat de reingrés hospitalari (OR = 3,83), per la 

qual cosa l’oportunitat de reingrés d’un pacient que ha tingut més de dos 

ingressos hospitalaris en l’últim any és un 283% més elevada que la d’un 

pacient que no ha tingut més de dos ingressos hospitalaris en l’últim any. 

Més de tres urgències en el darrer any 

Tenir més de tres urgències en el darrer any es va associar significativament 

amb la probabilitat de reingrés hospitalari (OR = 2,32), per la qual cosa 

l’oportunitat de reingrés d’un pacient que ha tingut més de tres urgències en el 

darrer any és un 132% més elevada que la d’un pacient que no ha tingut més 

de tres urgències en el darrer any. 

 

Urgències als 30 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que hagi assistit al servei 

d’urgències 30 dies posteriors al primer ingrés és un 186% més elevada (OR = 
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2,86) que la d’un pacient que no ha acudit a urgències durant aquest període 

de temps. 

Nombre d’urgències als 30 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que hagi acudit almenys un cop al 

servei d’urgències als 30 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta 

és un 229% més elevada (OR = 3,29) que la d’un pacient que no ha acudit en 

cap ocasió al servei d’urgències durant aquest període de temps. 

Trucades telefòniques als 30 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut seguiment telefònic als 

30 dies posteriors al primer ingrés hospitalari és un 76% més elevada (OR = 

1,76) que la d’un pacient que no ha tingut seguiment telefònic durant aquest 

període de temps. 

Nombre de trucades telefòniques als 30 dies, relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha rebut almenys una trucada 

telefònica als 30 dies, relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 

67% més elevada (OR = 1,67) que la d’un pacient que no ha rebut cap trucada 

telefònica durant aquest període de temps. 

Urgències als 90 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha assistit al servei d’urgències 

90 dies posteriors al primer ingrés hospitalari és un 417% més elevada (OR = 

5,17) que la d’un pacient que no ha acudit a urgències durant aquest període 

de temps. 

Nombre d’urgències als 90 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha acudit almenys un cop al 

servei d’urgències als 90 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta, és un 537% més elevada (OR = 6,37) que la d’un pacient que no ha 

acudit en cap ocasió al servei d’urgències durant aquest període de temps. 
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Nombre d’urgències als 90 dies, no relacionades amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha acudit almenys un cop al 

servei d’urgències als 90 dies, no relacionades amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta, és un 165% més elevada (OR = 2,65) que la d’un pacient que no ha 

acudit en cap ocasió al servei d’urgències durant aquest període de temps. 

Visites d’atenció domiciliària als 90 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que hagi tingut visites d’atenció 

domiciliària als 90 dies posteriors al primer ingrés hospitalari és un 122% més 

elevada (OR = 2,22) que la d’un pacient que no ha tingut visites d’atenció 

domiciliària durant aquest període de temps. 

Visites no presencials als 90 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut visites no presencials 

als 90 dies posteriors al primer ingrés hospitalari és un 89% més elevada (OR = 

1,89) que la d’un pacient que no ha tingut visites no presencials durant aquest 

període de temps. 

Nombre de visites no presencials als 90 dies, relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut almenys una visita no 

presencial als 90 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 

241% més elevada (OR = 3,41) que la d’un pacient que no ha tingut cap visita 

no presencial relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta durant aquest 

període de temps. 

Trucades telefòniques als 90 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut seguiment telefònic als 

90 dies posteriors al primer ingrés hospitalari és un 198% més elevada (OR = 

2,98) que la d’un pacient que no ha tingut seguiment telefònic durant aquest 

període de temps. 

Nombre de trucades telefòniques als 90 dies, relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta 
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L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha rebut almenys una trucada 

als 90 dies, relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 198% més 

elevada (OR = 2,98) que la d’un pacient que no ha rebut cap trucada telefònica 

durant aquest període de temps. 

Nombre de trucades telefòniques als 90 dies, no relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha rebut almenys una trucada 

als 90 dies, no relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 104% 

més elevada (OR = 2,04) que la d’un pacient que no ha rebut cap trucada 

telefònica durant aquest període de temps. 

Urgències als 180 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que hagi acudit al servei d’urgències 

als 180 dies posteriors al primer ingrés hospitalari és un 328% més elevada 

(OR = 4,28) que la d’un pacient que no ha acudit a urgències durant aquest 

període de temps. 

Nombre d’urgències als 180 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que hagi acudit almenys un cop al 

servei d’urgències als 90 dies, no relacionat amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta és un 684% més elevada (OR = 7,84) que la d’un pacient que no ha 

acudit en cap ocasió al servei d’urgències durant aquest període de temps. 

Visites al centre als 180 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut visites al centre als 

180 dies posteriors al primer ingrés hospitalari és un 133% més elevada (OR = 

2,33) que la d’un pacient que no ha tingut visites al centre durant aquest 

període de temps. 

Nombre de visites al centre als 180 dies, relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut almenys una visita al 

centre als 180 dies, relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 

126% més elevada (OR = 2,26) que la d’un pacient que no ha tingut cap visita 
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al centre relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta durant aquest període 

de temps. 

Visites d’atenció domiciliària als 180 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut visites d’atenció 

domiciliaria als 180 dies posteriors al primer ingrés hospitalari és un 223% més 

elevada (OR = 3,23) que la d’un pacient que no ha tingut visites d’atenció  

domiciliaria durant aquest període de temps. 

Nombre de visites ATDOM als 180 dies, no relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut almenys una visita 

ATDOM als 180 dies, no relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 

200% més elevada (OR = 3,00) que la d’un pacient que no ha tingut cap visita 

ATDOM no relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta durant aquest 

període de temps. 

Visites no presencials als 180 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut visites no presencials 

als 180 dies posteriors al primer ingrés hospitalari és un 247% més elevada 

(OR = 3,47) que la d’un pacient que no ha tingut visites no presencials durant 

aquest període de temps. 

Nombre de visites no presencials als 180 dies, relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut almenys una visita no 

presencial als 180 dies, relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 

214% més elevada (OR = 3,14) que la d’un pacient que no ha tingut cap visita 

no presencial relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta durant aquest 

període de temps. 

Nombre de visites no presencials als 180 dies, no relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut almenys una visita no 

presencial als 180 dies, no relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és 

un 154% més elevada (OR = 2,54) que la d’un pacient que no ha tingut cap 



 

134 

visita no presencial relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta durant 

aquest període de temps. 

Trucades telefòniques als 180 dies 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut seguiment telefònic als 

180 dies posteriors al primer ingrés hospitalari és un 205% més elevada (OR = 

3,05) que la d’un pacient que no ha tingut seguiment telefònic durant aquest 

període de temps. 

Nombre de trucades telefòniques als 180 dies, relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha rebut almenys una trucada 

telefònica als 180 dies, relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 

184% més elevada (OR = 2,84) que la d’un pacient que no ha rebut cap 

trucada telefònica durant aquest període de temps. 

Nombre de trucades telefòniques als 180 dies, no relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha rebut almenys una trucada 

als 180 dies no relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta és un 180% 

més elevada (OR = 2,80) que la d’un pacient que no ha rebut cap trucada 

telefònica durant aquest període de temps. 

4.5.1.2 Resultats d’anàlisi múltiple de la variable reingrés hospitalari 

A continuació s’explica el model en cada categoria d’estudi i el model múltiple 

final que dóna resposta a aquest últim objectiu específic. 

1) Variables sociodemogràfiques 

Logistic regression  Number of obs = 345 

   LR chi2(10) = 28.75 

   Prob > chi2 = 0.0014 

Log likelihood = –177.11711 Pseudo R2 = 0.0751 

Variable OR p IC 95% 
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INFERIOR SUPERIOR 

Grup (control) 0,93 0,81 0,50 1,71 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del sistema 
circulatori) 

0,54 0,16 0,23 1,28 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del sistema 
respiratori) 

0,61 0,32 0,23 1,60 

Diagnòstic CIE-10 (malalties de l’aparell 
digestiu) 

0,38 0,04 0,15 0,94 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del sistema 
osteomuscular i del teixit connectiu) 

0,17 <0,01 0,06 0,48 

Diagnòstic CIE-10 (malalties de l’aparell 
genitourinari) 

0,71 0,53 0,24 2,10 

Diagnòstic CIE-10 (traumatismes, 
enverinaments i algunes altres 
conseqüències de causa externa) 

0,10 <0,01 0,02 0,48 

Diagnòstic CIE-10 (altres: certes 
malalties infeccioses i parasitàries; 
malalties endocrines, nutricionals i 
metabòliques; trastorns mentals i del 
comportament; malalties del sistema 
nerviós; malalties de la pell i el teixit 
subcutani; malformacions congènites, 
deformitats i anomalies cromosòmiques; 
símptomes, signes i troballes anormals 
clíniques i de laboratori, no classificats 
en una altra part; causes extremes de 
morbiditat i de mortalitat; factors que 
influeixen en l’estat de salut i contacte 
amb els serveis de salut) 

0,56 0,17 0,24 1,29 

Cuidador (informal) 0,49 0,05 0,24 1,00 

Cuidador (sense cuidador) 0,35 0,01 0,15 0,79 

 

Taula 4: Dades sociodemogràfiques  

Font: Elaboració pròpia 

 

Categoria de referència: pacients inclosos al programa d’IE, diagnòstic de 

neoplàsia a l’alta hospitalària, amb cuidador formal.  
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Les variables que van mostrar una relació significativa amb la probabilitat de 

reingrés hospitalari, ajustat per les variables esmentades anteriorment, van ser: 

• Diagnòstics CIE-10: malalties de l’aparell digestiu; malalties del sistema 

osteomuscular i del teixit connectiu; traumatismes, enverinaments i 

algunes altres conseqüències de causa externa 

• Cuidador: informal i sense cuidador. 

Alguns diagnòstics CIE-10 no es van relacionar significativament amb la 

probabilitat de reingrés.  

Aquest model explica el 7,51% de la variable reingrés hospitalari. 

La interpretació dels OR amb p significativa és: 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient amb diagnòstic CIE-10 de malalties 

de l’aparell digestiu és un 62,2% menor (OR = 0,378) que la d’un pacient inclòs 

al programa d’IE, diagnosticat de neoplàsia a l’alta hospitalària amb cuidador 

formal. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient amb diagnòstic CIE-10 de malalties 

del sistema osteomuscular i del teixit connectiu és un 82,8% menor (OR = 

0,172) que la d’un pacient inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, diagnosticat 

de neoplàsia a l’alta hospitalària i amb cuidador formal. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient amb diagnòstic CIE-10 de 

traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa 

és un 89,9% menor (OR = 0,101) que la d’un pacient inclòs al programa 

d’Infermera d’enllaç, diagnosticat de neoplàsia a l’alta hospitalària i amb 

cuidador formal. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient amb cuidador informal és un 50,6% 

menor (OR = 0,494) que la d’un pacient inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, 

diagnosticat de neoplàsia a l’alta hospitalària i amb cuidador formal. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient sense cuidador és un 65% menor 

(OR = 0350) que la d’un pacient inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, 

diagnosticat de neoplàsia a l’alta hospitalària i amb cuidador formal. 
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2) Variables fragilitat 

Logistic regression  Number of obs = 345 

   LR chi2(6) = 18.11 

   Prob > chi2 = 0.0060 

Log likelihood = -182.44073 Pseudo R2 = 0.0473 

Variable OR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Grup (control) 1,18 0,57 0,66 2,12 

Recursos socials previs (llei 
dependència, SAD i SAT) 

1,06 0,94 0,26 4,29 

Recursos socials previs (SAT) 0,25 0,04 0,07 0,95 

Recursos socials previs (sense 
recursos socials) 

0,62 0,27 0,26 1,46 

Recursos socials previs (altres: llei de 
dependència; llei dependència i SAD; 
SAD;SAT i SAD) 

0,21 0,03 0,05 0,87 

Pluripatològic (sí) 2,33 <0,01 1,31 4,12 

 

Taula 5: Fragilitat 

Font: Elaboració pròpia 

Categoria de referència: pacient inclòs al programa d’Infermera d’enllaç que té 

com a recursos socials previs la llei de la dependència, SAT i no és 

pluripatològic.  

Les variables que van mostrar una relació significativa amb la probabilitat de 

reingrés hospitalari, ajustat per les variables esmentades anteriorment, van ser:  

• Recursos socials previs: SAT i altres (llei de dependència; llei 

dependència i SAD; SAD; SAT i SAD) 

• Pluripatològic: sí 
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Alguns recursos socials previs no es van relacionar significativament amb la 

probabilitat de reingrés. 

Aquest model explica el 4,73% de la variable reingrés hospitalari. 

La interpretació dels OR amb p significativa és: 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient amb SAT és un 74,7% menor (OR = 

0,253) que la d’un pacient inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, que té com a 

recursos socials previs la llei de dependència i SAT i no és pluripatològic. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient amb altres recursos socials previs 

(llei de dependència; llei dependència i SAD; SAD; SAT i SAD) és un 79,4% 

menor (OR = 0,206) que la d’un pacient inclòs al programa d’IE, que té com a 

recursos socials previs la llei de dependència i SAT i no és pluripatològic. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient pluripatològic és un 132,5% més 

elevada (OR = 2,325) que la d’un pacient inclòs al programa d’IE, que té com a 

recursos socials previs la llei de dependència i SAT i no és pluripatològic. 

3) Variables complexitat 

Logistic regression  Number of obs = 345 

   LR chi2(12) = 57.81 

   Prob > chi2 = 0.0000 

 

Log likelihood = -162.59136 Pseudo R2 = 0.1509 

 

 

Variable OR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 
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Grup (control) 
1,16 0,64 0,63 2,13 

Viu sol (si) 
0,28 <0,01 0,12 0,65 

Charlson (comorbiditat baixa) 
2,99 <0,01 1,58 5,63 

Charlson (comorbiditat alta) 
3,88 0,00 1,95 7,70 

> 2 ingressos hospitalaris en 

l’últim any (sí) 
3,71 0,00 2,02 6,81 

> 3 urgències en el darrer any (sí) 
1,76 0,16 0,80 3,87 

 

Taula 6: Complexitat 

Font: Elaboració pròpia 

 

Categoria de referència: pacient inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, que 

viu acompanyat, té absència de comorbiditat i no ha tingut cap urgència ni 

ingrés hospitalari en l’últim any. 

Les variables que van mostrar una relació significativa amb la probabilitat de 

reingrés hospitalari, ajustat per les variables esmentades anteriorment, van ser:  

• Viu sol: sí 

• Charlson: comorbiditat baixa, comorbiditat alta 

• > 2 ingressos hospitalaris en l’últim any: sí 

La variable > 3 urgències en el darrer any no es va relacionar significativament 

amb la probabilitat de reingrés.  

Aquest model explica el 15,09% de la variable reingrés hospitalari. 
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La interpretació dels OR amb p significativa és: 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que viu sol és un 71,9% menor (OR 

= 0,281) que la d’un pacient inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, que viu 

acompanyat, té absència de comorbiditat i no ha tingut cap urgència ni ingrés 

hospitalari en l’últim any. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient amb comorbiditat baixa és un 

198,5% més elevada (OR = 2,985) que la d’un pacient inclòs al programa d’IE, 

que viu acompanyat, té absència de comorbiditat i no ha tingut cap urgència ni 

ingrés hospitalari en l’últim any. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient amb comorbiditat alta és un 287,9% 

més elevada (OR = 3,879) que la d’un pacient inclòs al programa d’IE, que viu 

acompanyat, té absència de comorbiditat i no ha tingut cap urgència ni ingrés 

hospitalari en l’últim any. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut més de dos ingressos 

hospitalaris en l’últim any és un 271,3% més elevada (OR = 3,713) que la d’un 

pacient que no ha tingut més de dos ingressos hospitalaris en l’últim any, 

ajustat per les altres variables del model (grup, viu sol, Charlson, > 3 urgències 

en el darrer any). 

 

4) Variables d’utilització de recursos sanitaris 

Logistic regression  Number of obs = 345 

   LR chi2(7) = 74.33 

   Prob > chi2 = 0.0000 

 

Log likelihood = -154.32732 Pseudo R2 = 0.1941 

Variable OR p IC 95% 
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INFERIOR SUPERIOR 

Grup (control) 1,32 0,40 0,69 2,51 

Urgències als 90 dies (sí) 5,01 0,00 2,48 1,01 

Visites atenció domiciliària als 90 

dies (sí) 
0,50 0,19 0,18 1,40 

Nombre de visites no presencials 

als 90 dies, relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta (≥1) 

2,20 0,05 1,00 4,80 

Trucades telefòniques als 90 dies 

(sí) 
1,91 0,10 0,88 4,16 

Nombre d’urgències als 180 dies, 

relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta (≥1) 

7,18 0,00 2,99 1,73 

Visites no presencials als 180 dies 

(sí) 
2,38 0,01 1,30 4,34 

 

Taula 7: Utilització de recursos sanitaris 

Font: Elaboració pròpia 

 

Categoria de referència: pacient inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, que 

als 90 dies no ha tingut cap urgència, visita d’atenció domiciliària, visita no 

presencial relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta ni trucada telefònica 

i tampoc ha tingut urgències als 180 dies relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta ni visites no presencials als 180 dies. 

Les variables que van mostrar una relació significativa amb la probabilitat de 

reingrés hospitalari, ajustat per les variables esmentades anteriorment, van ser:  

• Urgències als 90 dies: sí 
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• Nombre de visites no presencials als 90 dies, relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta: ≥1 

• Nombre d’urgències als 180 dies, relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta: ≥1 

• Visites no presencials als 180 dies: sí 

Les variables visites atenció domiciliària als 90 dies i trucades telefòniques als 

90 dies no es van relacionar significativament amb la probabilitat de reingrés. 

Aquest model explica el 19,41% de la variable reingrés hospitalari. 

La interpretació dels OR amb p significativa és: 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que assisteix a urgències als 90 dies 

és un 400,9% més elevada (OR = 5,009) que la d’un pacient inclòs al programa 

d’IE, que als 90 dies no ha tingut cap urgència, visita d’atenció domiciliària, 

visita no presencial relacionat amb el diagnòstic hospitalari a l’alta ni trucada 

telefònica i tampoc ha tingut urgències als 180 dies relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta ni visites no presencials als 180 dies. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut visites no presencials 

als 90 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 119,5% 

més elevada (OR = 2,195) que la d’un pacient inclòs al programa d’IE, que als 

90 dies no ha tingut cap urgència, visita d’atenció domiciliària, visita no 

presencial relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta ni trucada telefònica 

i tampoc ha tingut urgències als 180 dies relacionats amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta ni visites no presencials als 180 dies. 

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut urgències als 180 dies, 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 618,3% més elevada 

(OR = 7,183) que la d’un pacient inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, que 

als 90 dies no ha tingut cap urgència, visita d’atenció domiciliària, visita no 

presencial relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta ni trucada telefònica 

i tampoc ha tingut urgències als 180 dies relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta ni visites no presencials als 180 dies. 
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L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut visites no presencials 

als 180 dies és un 137,8% més elevada (OR = 2,378) que la d’un pacient inclòs 

al programa d’IE, que als 90 dies no ha tingut cap urgència, visita d’atenció 

domiciliària, visita no presencial relacionada amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta ni trucada telefònica i tampoc ha tingut urgències als 180 dies 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta ni visites no presencials als 

180 dies. 

5) Model explicatiu final 

Logistic regression  Number of obs = 345 

   LR chi2(24) = 127.13 

   Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -127.93126 Pseudo R2 = 0.3319 

Variable OR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Grup (control) 0,88 0,75 0,41 1,90 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del 

sistema circulatori) 
0,39 0,09 0,13 1,14 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del 

sistema respiratori) 
0,57 0,40 0,15 2,10 

Diagnòstic CIE-10 (malalties de 

l’aparell digestiu) 
0,48 0,23 0,14 1,58 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del 

sistema osteomuscular i del teixit 

connectiu) 

0,33 0,09 0,09 1,19 

Variable OR p IC 95% 
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INFERIOR SUPERIOR 

Diagnòstic CIE-10 (malalties de 

l’aparell genitourinari) 
1,10 0,90 0,27 4,51 

Diagnòstic CIE-10 (traumatismes, 

enverinaments i algunes altres 

conseqüències de causa externa) 

0,15 0,04 0,02 0,90 

Diagnòstic CIE-10 (altres: certes 

malalties infeccioses i parasitàries; 

malalties endocrines, nutricionals i 

metabòliques; trastorns mentals i 

del comportament; malalties del 

sistema nerviós; malalties de la pell i 

el teixit subcutani; malformacions 

congènites, deformitats i anomalies 

cromosòmiques; símptomes, signes 

i troballes anormals clíniques i de 

laboratori, no classificats en una 

altra part; causes extremes de 

morbiditat i de mortalitat; factors que 

influeixen en l’estat de salut i 

contacte amb els serveis de salut) 

0,82 0,72 0,27 2,45 

Cuidador (informal) 0,27 0,03 0,08 0,86 

Cuidador (sense cuidador) 0,31 0,08 0,09 1,13 

Recursos socials previs (llei 

dependència, SAD i SAT) 
1,09 0,93 0,17 6,86 

Recursos socials previs (SAT) 0,46 0,42 0,07 2,94 

Variable OR p IC 95% 
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INFERIOR SUPERIOR 

Recursos socials previs (sense 

recursos socials) 
2,37 0,21 0,61 9,18 

Recursos socials previs (altres: llei 

de dependència; llei dependència i 

SAD; SAD; SAT i SAD) 

0,17 0,08 0,02 1,22 

Viu sol (sí) 0,29 0,01 0,11 0,77 

Charlson (comorbiditat baixa) 2,78 0,01 1,25 6,19 

Charlson (comorbiditat alta) 3,75 0,01 1,49 9,39 

> 2 ingressos hospitalaris en l’últim 

any (sí) 
2,66 0,01 1,22 5,81 

Urgències als 90 dies (sí) 4,98 0,00 2,21 1,12 

Visites atenció domiciliària als 90 

dies (sí) 
0,41 0,12 0,13 1,28 

Nombre de visites no presencials 

als 90 dies, relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta (≥1) 

2,66 0,04 1,05 6,74 

Nombre d’urgències als 180 dies 

relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta (≥1) 

5,68 <0,01 1,99 1,62 

Visites no presencials als 180 dies 

(sí) 
3,98 0,00 1,94 8,17 

 

Taula 8: Model explicatiu final 

Font: Elaboració pròpia 
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Categoria de referència: pacient inclòs al programa d’IE, diagnosticat de 

neoplàsia a l’alta hospitalària, amb cuidador formal, que té com a recursos 

socials previs la llei de dependència i SAT, que viu acompanyat, té absència de 

comorbiditat, no ha tingut més de dos ingressos hospitalaris en l’últim any, que 

no ha tingut cap urgència als 90 dies, cap visita d’atenció domiciliària als 90 

dies, ni visites no presencials als 90 dies relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta i tampoc cap urgència als 180 dies relacionada amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta ni visites no presencials als 180 dies. 

Les variables que van mostrar una relació significativa amb la probabilitat de 

reingrés hospitalari, ajustat per les variables esmentades anteriorment, van ser:  

• Diagnòstics CIE-10: traumatismes, enverinaments i algunes altres 

conseqüències de causa externa 

• Cuidador: informal 

• Viu sol: sí 

• Charlson: comorbiditat baixa; comorbiditat alta 

• > 2 ingressos hospitalaris en l’últim any: sí 

• Urgències als 90 dies: sí 

• Nombre de visites no presencials als 90 dies, relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta: ≥1 

• Nombre d’urgències als 180 dies, relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta: ≥1 

• Visites no presencials als 180 dies: sí 

 

Alguns diagnòstics CIE-10, la variable recursos socials previs, el fet de no tenir 

cuidador i les visites d’atenció domiciliària als 90 dies no es van relacionar 

significativament amb la probabilitat de reingrés. 

Aquest model explica el 33.19% de la variable reingrés hospitalari. 

La interpretació de los OR amb p significativa, ajustada per les variables 

esmentades anteriorment, és: 
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L’oportunitat de reingrés d’un pacient amb diagnòstic CIE-10 de traumatismes, 

enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa és un 85,30% 

menor (OR = 0,147) que la d’un pacient amb diagnòstic CIE-10 de neoplàsia. 

L’oportunitat de reingrés d’un pacient que té cuidador informal és un 73,5% 

menor (OR = 0,265) que la d’un pacient amb cuidador formal. 

L’oportunitat de reingrés d’un pacient que viu sol és un 71,40% menor (OR = 

0,286) que la d’un pacient que viu acompanyat. 

L’oportunitat de reingrés d’un pacient amb comorbiditat baixa és un 177,6% 

més elevada (OR = 2,776) que la d’un pacient amb absència de comorbiditat. 

L’oportunitat de reingrés d’un pacient amb comorbiditat alta és un 274,5% més 

elevada (OR = 3,745) que la d’un pacient amb absència de comorbiditat. 

L’oportunitat de reingrés d’un pacient que té més de dos ingressos hospitalaris 

en l’últim any és un 165,9% més elevada (OR = 2,659) que la d’un pacient que 

no ha tingut >2 ingressos hospitalaris en l’últim any. 

L’oportunitat de reingrés d’un pacient que té urgències als 90 dies és un 

397,6% més elevada (OR = 4,976) que la d’un pacient que no ha tingut als 90 

dies cap urgència. 

L’oportunitat de reingrés d’un pacient que té visites no presencials als 90 dies, 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta (≥1), és un 165,9% més 

elevada (OR = 2,659) que la d’un pacient que no ha tingut visites no 

presencials als 90 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta. 

L’oportunitat de reingrés d’un pacient que té urgències als 180 dies relacionats 

amb el diagnòstic hospitalari a l’alta (≥1) és 468,2% major (OR = 5,682) que la 

d’un pacient que no ha tingut urgències als 180 dies relacionats amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta. 

L’oportunitat de reingrés d’un pacient que té visites no presencials als 180 dies 

és un 298% més elevada (OR = 3,980) que la d’un pacient que no ha tingut cap 

visites no presencials als 180 dies. 
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En valorar el canvi en l’OR de les variables que van entrar en el model múltiple 

final es va trobar que les variables “grup, viure sol, Charlson i urgències als 90 

dies” van tenir un canvi en l’OR inferior al 10%, per la qual cosa no són 

variables de confusiónn.  

La categoria “malalties del sistema respiratori” que fa part de la variable 

diagnòstics CIE-10 i “llei de dependència, SAD i SAT” de la variable recursos 

socials previs van tenir un canvi en l’OR inferior al 10%; no obstant això, les 

altres categories corresponents a les variables esmentades anteriorment van 

tenir un canvi en l’OR superior al 10% el que indica que són variables de 

confusió.  

Les altres variables incloses en el model també van presentar un canvi en l’OR 

superior al 10%. 

4.6 Factors associats al temps al primer reingrés hospitalari 

4.6.1 En relació amb l’objectiu específic 6 

Anàlisi de supervivència: temps al primer reingrés hospitalari. 

La proporció total de pacients que van tenir reingrés hospitalari va ser del 

24,35% (84/345). La proporció per grups, en el cas del grup intervenció va ser 

del 23,66% (22/93) i del 24,60% (62/252) per al grup control. La comparació 

d’aquests grups mostra que no hi ha diferències significatives en la proporció 

de reingressos hospitalaris (p>0.05). 

La mitjana de dies per al primer reingrés hospitalari en el grup intervenció, 

basat en el mètode del temps exacte en l’esdeveniment de Kaplan Meier, va 

ser de 155,24 (min.: 2, màx.: 180, DE: 52.40) i en el grup control va ser de 

153.56 (min.: 2, màx.: 180, DE: 53.55). 

4.6.1.1 Funció de supervivència per Kaplan Meier 

                                            

nnVariable de confusió és aquella que està relacionada amb una variable independent que 

afecta a una dependent. 
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La funció de supervivència mostra la probabilitat d’estar lliure d’una recaiguda 

(reingrés) en un temps determinat durant el període de seguiment. 

Grup 

Interval 

de 

temps 

(dies) 

Població 

de risc 
Reingrés 

Funció de 

supervivència 

IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

In
te

rv
en

ci
ó 

0 30 93 6 0,94 0,86 0,97 

30 60 87 5 0,88 0,80 0,93 

60 90 82 3 0,85 0,76 0,91 

90 120 79 2 0,83 0,73 0,89 

120 150 77 2 0,81 0,71 0,87 

150 180 75 4 0,76 0,66 0,84 

180 210 71 0 0,76 0,66 0,84 

C
on

tr
ol

 

0 30 252 19 0,92 0,88 0,95 

30 60 233 12 0,88 0,83 0,91 

60 90 221 5 0,86 0,81 0,89 

90 120 216 10 0,82 0,76 0,86 

120 150 206 11 0,77 0,72 0,82 

150 180 195 5 0,75 0,70 0,80 

180 210 190 0 0,75 0,70 0,80 

 

Taula 9: Funció de supervivència per Kaplan Meier 

Font: Elaboració pròpia 
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La gràfica següent mostra la funció de supervivència del grup intervenció 

comparat amb el grup control durant el temps de seguiment. 

 

Figura 23: Funció de supervivència al temps de seguiment 

Font: Elaboració pròpia 

 

Els pacients que són al grup intervenció tendeixen a tenir menys recaigudes 

(reingrés hospitalari) que els pacients que són al grup control. 

La gràfica següent mostra la probabilitat de reingrés hospitalari per grup. 
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Figura 24: Probabilitat de reingrés hospitalari per grup  

Font: Elaboració pròpia 

 

El test log-rank estimat per Kaplan Meier per determinar si hi ha diferències 

entre els grups quant al temps al primer reingrés hospitalari, obté un valor de p 

= 0.834, la qual cosa significa que el nivell de supervivència i les funcions de 

supervivència calculades anteriorment no són estadísticament diferents. 

4.6.1.2 Anàlisi univariada del temps al primer reingrés hospitalari (regressió de 

Cox) 

Variable HR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Grup (control) 1,05 0,83 0,65 1,71 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del 

sistema circulatori) 
0,62 0,16 0,31 1,22 

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0Sarrià-Vallplasa50 100 150 200
Temps 

(dies) Grup intervenció Grup control

Kaplan-Meier falla estimada per grup 
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Variable HR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del 

sistema respiratori) 
0,80 0,57 0,38 1,70 

Diagnòstic CIE-10 (malalties de 

l’aparell digestiu) 
0,45 0,04 0,21 0,95 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del 

sistema osteomuscular i del teixit 

connectiu) 

0,21 <0,01 0,09 0,53 

Diagnòstic CIE-10 (malalties de 

l’aparell genitourinari) 
0,79 0,58 0,33 1,85 

Diagnòstic CIE-10 (traumatismes, 

enverinaments i algunes altres 

conseqüències de causa externa) 

0,15 0,01 0,04 0,64 

Diagnòstic CIE-10 (altres: certes 

malalties infeccioses i parasitàries; 

malalties endocrines, nutricionals i 

metabòliques; trastorns mentals i 

del comportament; malalties del 

sistema nerviós; malalties de la pell i 

el teixit subcutani; malformacions 

congènites, deformitats i anomalies 

cromosòmiques; símptomes, signes 

i troballes anormals clíniques i de 

laboratori, no classificats en una 

altra part; causes extremes de 

morbiditat i de mortalitat; factors que 

influeixen en l’estat de salut i 

contacte amb els serveis de salut) 

0,61 0,15 0,31 1,19 
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Variable HR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Cuidador (informal) 0,59 0,05 0,34 1,01 

Cuidador (sense cuidador) 0,40 0,01 0,21 0,76 

Recursos socials previs (llei 

dependència, SAD i SAT) 
1,05 0,92 0,37 3,03 

Recursos socials previs (SAT) 0,32 0,05 0,10 1,00 

Recursos socials previs (sense 

recursos socials) 
0,51 0,04 0,27 0,98 

Recursos socials previs (altres: llei 

de dependència; llei dependència i 

SAD; SAD;SAT i SAD) 

0,25 0,03 0,07 0,88 

Viu sol (sí) 0,48 0,04 0,24 0,95 

Charlson (comorbiditat baixa) 2,18 <0,01 1,28 3,71 

Charlson (comorbiditat alta) 3,56 0,00 2,09 6,09 

> 2 ingressos hospitalaris en l’últim 

any (sí) 
3,16 0,00 2,05 4,88 

Urgències als 90 dies (sí) 3,61 0,00 2,29 5,70 

Visites atenció domiciliària als 90 

dies (sí) 
2,10 0,01 1,22 3,62 

Nombre de visites no presencials 

als 90 dies, relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta (1 o 

més) 

0,59 0,05 0,34 1,01 
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Variable HR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Nombre d’urgències als 180 dies, 

relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta (1 o més) 

4,26 0,00 2,57 7,06 

Visites no presencials als 180 dies 

(sí) 
2,84 0,00 1,85 4,38 

 

Taula 10: Anàlisi univariada del temps al primer reingrés hospitalari 

Font: Elaboració pròpia 

 

En l’anàlisi univariada de la regressió de Cox, les variables que van mostrar 

una relació estadísticament significativa van ser:  

• Diagnòstics CIE-10: malalties de l’aparell digestiu; malalties del sistema 

osteomuscular i del teixit connectiu; traumatismes, enverinaments i 

algunes altres conseqüències de causa externa. 

• Cuidador: informal; sense cuidador. 

• Recursos socials previs: SAT; sense recursos socials; altres (llei de 

dependència; llei dependència i SAD; SAD; SAT i SAD). 

• Viu sol: sí. 

• Charlson: comorbiditat baixa; comorbiditat alta. 

• > 2 ingressos hospitalaris en l’últim any: sí 

• Urgències als 90 dies: sí. 

• Visites atenció domiciliària als 90 dies: sí. 

• Nombre de visites no presencials als 90 dies, relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta: ≥1 

• Nombre d’urgències als 180 dies, relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta: ≥1 

• Visites no presencials als 180 dies: sí 
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La variable grup (intervenció/control), alguns diagnòstics CIE-10 i recursos 

socials previs: llei dependència, SAD i SAT no van tenir relació estadísticament 

significativa. 

La interpretació dels HR amb p significativa és: 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb diagnòstic de malalties 

de l’aparell digestiu és un 55,5% menor (HR = 0,445), en qualsevol moment del 

període de seguiment, que el d’un pacient amb diagnòstic de neoplàsia. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb diagnòstic de malalties 

del sistema osteomuscular i del teixit connectiu és un 78,8% menor (HR = 

0,212), en qualsevol moment del període de seguiment, que el d’un pacient 

amb diagnòstic de neoplàsia. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb diagnòstic de 

traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa 

és un 84,9% menor (HR = 0,151), en qualsevol moment del període de 

seguiment, que el d’un pacient amb diagnòstic de neoplàsia. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb cuidador informal és un 

41,3% menor (HR = 0,587), en qualsevol moment del període de seguiment, 

que el d’un pacient amb cuidador formal. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient sense cuidador és un 60,4% 

menor (HR = 0,396), en qualsevol moment del període de seguiment, que el 

d’un pacient amb cuidador formal. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb SAT és un 68,2% menor 

(HR = 0,318), en qualsevol moment del període de seguiment, que el d’un 

pacient amb llei de dependència i SAT.  

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient que no té recursos socials 

previs és un 48,7% menor (HR = 0,513), en qualsevol moment del període de 

seguiment, que el d’un pacient amb llei de dependència i SAT.  

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient que té altres recursos socials 

previs (llei de dependència; llei dependència i SAD; SAD; SAT i SAD) és un 
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75,5% menor (HR= 0,245), en qualsevol moment del període de seguiment, 

que la d’un pacient amb llei de dependència i SAT.  

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient que viu sol és un 52,3% 

menor (HR = 0,477), en qualsevol moment del període de seguiment, que el 

d’un pacient que viu acompanyat. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb comorbiditat baixa és un 

118,4% major (HR = 2,184), en qualsevol moment del període de seguiment, 

que el d’un pacient amb absència de comorbiditat. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb comorbiditat alta és un 

256,2% major (HR = 3,562), en qualsevol moment del període de seguiment, 

que el d’un pacient amb absència de comorbiditat. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient que ha tingut més de dos 

ingressos hospitalaris en l’últim any és un 216,1% més elevat (HR = 3,161), en 

qualsevol moment del període de seguiment, que el d’un pacient que no ha 

tingut més de dos ingressos hospitalaris en l’últim any.  

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient que ha tingut urgències als 90 

dies és un 261,2% més elevat (HR = 3,612), en qualsevol moment del període 

de seguiment, que el d’un pacient que no ha tingut urgències als 90 dies.  

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient que ha tingut visites d’atenció 

domiciliària als 90 dies és un 109,9% més elevat (HR = 2,099), en qualsevol 

moment del període de seguiment, que el d’un pacient que no ha tingut visites 

d’atenció domiciliària als 90 dies.  

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient que ha tingut una o més 

visites no presencials als 90 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta, és un 200,9% més elevat (HR= 3,009), en qualsevol moment del període 

de seguiment, que el d’un pacient que no ha tingut visites no presencials als 90 

dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta.  

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient que ha tingut una o més 

urgències als 180 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 

326% més elevat (HR = 4,260), en qualsevol moment del període de 
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seguiment, que el d’un pacient que no ha tingut urgències als 180 dies, 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta.  

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient que ha tingut visites no 

presencials als 180 dies és un 184,3% més elevat (HR = 2,843), en qualsevol 

moment del període de seguiment, que el d’un pacient que no ha tingut visites 

no presencials als 180 dies.  

4.6.1.3 Anàlisi múltiple del temps al primer reingrés hospitalari (regressió de 

Cox) 

Regressió de Cox. Mètode de Breslow (estimació de les funcions de 

supervivència de línia base)  

 

No. of subjects  = 345  Number of obs = 345 

No. of failures  = 84 

Time at risk  = 53134 

    LR chi2(23) = 122.62 

Log likelihood = -418.61539  Prob > chi2 = 0.0000 

Variable HR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Grup (control) 1,03 0,93 0,59 1,78 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del 

sistema circulatori) 
0,67 0,29 0,31 1,42 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del 

sistema respiratori) 
0,82 0,66 0,34 1,97 

Diagnòstic CIE-10 (malalties de 

l’aparell digestiu) 
0,66 0,34 0,28 1,56 
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Variable HR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Diagnòstic CIE-10 (malalties del 

sistema osteomuscular i del teixit 

connectiu) 

0,48 0,16 0,17 1,35 

Diagnòstic CIE-10 (malalties de 

l’aparell genitourinari) 
1,05 0,91 0,43 2,61 

Diagnòstic CIE-10 (traumatismes, 

enverinaments i algunes altres 

conseqüències de causa externa) 

0,27 0,10 0,06 1,29 

Diagnòstic CIE-10 (altres: certes 

malalties infeccioses i parasitàries; 

malalties endocrines, nutricionals i 

metabòliques; trastorns mentals i 

del comportament; malalties del 

sistema nerviós; malalties de la 

pell i el teixit subcutani; 

malformacions congènites, 

deformitats i anomalies 

cromosòmiques; símptomes, 

signes i troballes anormals 

clíniques i de laboratori, no 

classificats en una altra part; 

causes extremes de morbiditat i de 

mortalitat; factors que influeixen en 

l’estat de salut i contacte amb els 

serveis de salut) 

0,96 0,91 0,43 2,13 

Cuidador (informal) 0,41 0,01 0,20 0,83 

Cuidador (sense cuidador) 0,44 0,05 0,20 1,00 
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Variable HR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Recursos socials previs (llei 

dependència, SAD i SAT) 
1,13 0,84 0,34 3,75 

Recursos socials previs (SAT) 0,60 0,40 0,18 1,98 

Recursos socials previs (sense 

recursos socials) 
2,22 0,06 0,95 5,16 

Recursos socials previs (altres: llei 

de dependència; llei dependència i 

SAD; SAD;SAT i SAD) 

0,41 0,21 0,10 1,63 

Viu sol (sí) 0,39 0,01 0,18 0,82 

Charlson (comorbiditat baixa) 2,17 0,01 1,20 3,91 

Charlson (comorbiditat alta) 3,46 0,00 1,75 6,82 

> 2 ingressos hospitalaris en l’últim 

any (sí) 
1,70 0,05 1,00 2,89 

Urgències als 90 dies (sí) 2,83 0,00 1,71 4,68 

Visites atenció domiciliària als 90 

dies (sí) 
0,77 0,46 0,37 1,57 

Nombre de visites no presencials 

als 90 dies, relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta (1 o 

més) 

2,21 0,01 1,24 3,94 

Nombre d’urgències als 180 dies, 

relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta (1 o més) 

2,32 0,01 1,23 4,39 
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Variable HR p 
IC 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Visites no presencials als 180 dies 

(sí) 
2,61 0,00 1,57 4,35 

 

Taula 11: Anàlisi múltiple del temps al primer reingrés hospitalari 

Font: Elaboració pròpia 

 

Categories de referència: pacient inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, 

diagnosticat de neoplàsia a l’alta hospitalària, amb cuidador formal, que té com 

a recursos socials previs la llei de dependència i SAT, que viu acompanyat, té 

absència de comorbiditat, no ha tingut més de dos ingressos hospitalaris en 

l’últim any, que no ha tingut cap urgència als 90 dies, cap visita d’atenció 

domiciliària als 90 dies, ni visites no presencials als 90 dies relacionades amb 

el diagnòstic hospitalari a l’alta i tampoc cap urgència als 180 dies relacionada 

amb el diagnòstic hospitalari a l’alta ni visites no presencials als 180 dies. 

• Les variables que van mostrar una relació significativa, ajustada per les 

variables esmentades anteriorment, van ser: 

• Cuidador: informal; sense cuidador. 

• Viu sol: sí 

• Charlson: comorbiditat baixa; comorbiditat alta. 

• 2 ingressos hospitalaris en l’últim any: sí 

• Urgències als 90 dies: sí 

• Nombre de visites no presencials als 90 dies relacionats amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta: ≥1 

• Nombre d’urgències als 180 dies relacionats amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta: ≥1 

• Visites no presencials als 180 dies: sí 
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La variable grup (intervenció/control), diagnòstics CIE-10, recursos socials 

previstos i les visites d’atenció domiciliària als 90 dies no van tenir relació 

significativament estadística. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient del grup control és un 5,3% 

més elevat (HR = 1.053) que la d’un pacient inclòs en el grup intervenció en 

qualsevol moment del període de seguiment. El valor de p és >0.05, de manera 

que no hi ha evidència suficient per confirmar aquest increment de risc en el 

grup control. 

La interpretació dels HR amb p significativa en el model múltiple, ajustada per 

les altres variables, és: 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb cuidador informal és un 

61,5% menor (HR = 0,385), en qualsevol moment del seguiment, que el d’un 

pacient amb cuidador formal. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient sense cuidador és un 55,8% 

menor (HR = 0,442), en qualsevol moment del seguiment, que el d’un pacient 

amb cuidador formal. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient que viu sol és un 61,5% 

menor (HR = 0,385), en qualsevol moment del seguiment, que el d’un pacient 

que viu acompanyat. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb comorbiditat baixa és un 

116,5% més elevat (HR = 2,165), en qualsevol moment del seguiment, que el 

d’un pacient amb absència de comorbiditat. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb comorbiditat alta és un 

245,5% més elevat (HR = 3,455), en qualsevol moment del seguiment, que el 

d’un pacient amb absència de comorbiditat 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb més de dos ingressos 

hospitalaris en l’últim any és un 70% més elevat (HR = 1,700), en qualsevol 

moment del seguiment, que el d’un pacient que no ha tingut més de dos 

ingressos hospitalari en l’últim any. 
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El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb urgències als 90 dies és 

un 182,5% més elevat (HR = 2,825), en qualsevol moment del seguiment, que 

el d’un pacient que no ha tingut als 90 dies cap urgència. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb una o més visites no 

presencials als 90 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 

121% més elevat (HR = 2,210), en qualsevol moment del seguiment, que l d’un 

pacient que no ha tingut cap visita no presencial a los 90 dies, relacionada amb 

el diagnòstic hospitalari l’alta. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb una o més urgències als 

180 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és un 131,6% més 

elevat (HR = 2,319), en qualsevol moment del seguiment, que el d’un pacient 

que no ha tingut cap urgència als 180 dies, relacionada amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient amb visites no presencials als 

180 dies és un 161,4% més elevat (HR= 2,614), en qualsevol moment del 

seguiment, que el d’un pacient que no ha tingut cap visita no presencial als 180 

dies. 

Tots aquets resultats responen a l’objectiu general de determinar l’efectivitat de 

la infermera d’enllaç respecte de la tornada al domicili i el seguiment dels 

malalts inclosos al programa; perquè la majoria de pacients inclosos al grup 

intervenció segurament se’ls va fer més seguiment i se’n van controlar els 

símptomes que van fer que s’allargués el temps al primer reingrés. 

4.7 Reflexions de les alumnes de grau durant l’ensinistrament 
“Que pudiéramos hacer cuantas más cosas mejor: cosas nuevas, ya que todo 

esto era innovación para nosotras y, una oportunidad única que solo íbamos a 

poder disfrutar en estas prácticas y en este CAP.” 

“Los reingresos. Este ha sido el rompecabezas más grande que he tenido. Me 

costaba mucho al principio contar los meses, realizar las audito y mirar en el 

OMI_Web y en el SAP. Pero, como todo, cuestión de hacerlo un par de veces y 

finalmente ser capaz de realizarlos. Al final, me gustaba y todo hacerlos, y 

sentía satisfacción cuando completaba a algún paciente.” 
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“El dia que ens va explicar en què consistia el treball de camp i què faríem els 

dies d’investigació vaig pensar que era un repte, ja que no veia gens fàcil 

aconseguir tota la informació necessària en una sola entrevista amb la persona, 

a més d’introduir les dades correctament a la base de dades i tenint en compte 

la responsabilitat que suposava que ens donessin aquesta oportunitat. Tot i 

plantejar-ho com un repte, la veritat és que des del principi vaig tenir moltes 

ganes de començar i molta curiositat per saber què em trobaria i com seria 

aquesta nova experiència. 

En conclusió, crec que he après molt durant aquests dies que he fet 

entrevistes, sobretot en el tracte amb el pacient, ja que el fet d’estar sola a la 

consulta m’ha fet espavilar molt més i treure recursos de mi mateixa que no 

havia conegut encara.” 

“M’agradaria agrair-vos l’oportunitat que m’heu donat i la confiança a l’hora de 

col·laborar en aquest treball de camp. Amb aquestes hores d’investigació, he 

adquirit pràctica a l’hora de realitzar l’entrevista als pacients i he aprés com es 

realitza un treball de camp, ja que a la Universitat no tenim l’oportunitat de 

posar en pràctica la investigació tal com l’hem pogut apreciar en aquesta part 

del treball. Si miro enrere he après moltes coses profitoses d’aquesta 

experiència.” 

“Les hores d’investigació han estat molt profitoses pel meu creixement 

professional i personal.” 

“Crec que com a futures infermeres ens anirà molt bé aquesta petita 

experiència en investigació. Cada vegada s’està donant més importància a la 

investigació en infermeria i això és molt beneficiós per a l’evolució de la nostra 

professió.” 

“Fa un temps a investigació ens van proposar gravar les entrevistes que 

realitzàvem als pacients, sempre sota el seu consentiment i fent-li signar 

l’autorització dels drets d’imatge. És una manera de poder veure’ns durant les 

entrevistes, com tractem amb el pacient i com portem l’entrevista, i aquelles 

coses que fem sense adornar-nos-en i què podem corregir o millorar en el 
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nostre llenguatge corporal. Ha estat una altra nova experiència i una manera de 

participar en aquesta investigació posant-hi un granet de sorra més”. 

4.7.1 Filmacions de les entrevistes  

Els diferents vídeos ens mostren la filmació d’algunes de les entrevistes que es 

van realitzar durant el treball de camp (Annex 19). 
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Capítol 5: Discussió 

A la discussió s’interpreten els resultats obtinguts en aquest treball de tesi i es 

fa una revisió amb la bibliografia per tal de comparar els resultats amb d’altres 

estudis.  

5.1 Determinar el perfil sociodemogràfic de la població d’estudi 

5.1.1 En relació amb l’objectiu específic 1 

Respecte al perfil sociodemogràfic de la població d’estudi, els resultats ens 

indiquen que la mitjana d’edat era superior als 70 anys (72+-13) en la mateixa 

línia que altres estudis on coincideix la mitjana d’edat (155). En l’estudi pilot, 

amb la mateixa població diana, l’edat dels homes va ser de 73,55 anys, i en 

dones de 66,53 anys (p<0.01) (142). En el Pla de Salut de Catalunya del 2011-

2015 (l’horitzó 2021) és preveu que s’incrementi significativament la població 

de 65 anys i més (fins a 1,5 milions d’habitants), i de 80 i més anys (fins a 

450.000 habitants), fet indicatiu de l’envelliment de la població (30).  

El punt de partida sempre havia estat que, a més edat augmenta la possibilitat 

de reingrés, però aquesta variable en el nostre estudi no es mostra com a 

significativa. Tanmateix, en les guies actuals del Servei Català de la Salut, en 

les variables per determinar el perfil de pacient crònic complex (vegeu cap. 

1.2), no es té en compte l’edat, ja que la cronicitat no és una entitat exclusiva 

de la persona envellida, si bé sí que ho és el procés de l’envelliment (a través 

de la fragilitat). 

Pel que fa referència a la variable sexe, els resultats ens indiquen que en els 

dos grups són similars i no existeixen diferències significatives entre el gènere, 

comparant-ho amb el Registre central de persones assegurades del Servei 

Català de la Salut, segons dades de l’àrea integral de salut Barcelona Esquerra 

dels 2012 (vegeu figura 6), on en el grup de dones majors o iguals a 65 anys 

era de 67.883, superior al de homes que era de 44.577.  

En aquest estudi, el sexe i l’edat no són variables predictores de reingrés 

hospitalari. En una metaanàlisis realitzada pel servei Canari de Salut es va 
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veure que l’edat i el sexe només van ser factors rellevants en 2 de 1.316 

models (156). 

En els nostres resultats, respecte on hi havia més ingressos, destaca el grup 

intervenció de l’institut mèdic quirúrgic, amb un nombre lleugerament per sobre 

de la resta i dins d’un dels instituts que hem classificat com a Altres (Institut 

Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques), que té el menor 

percentatge, amb un 4,3%. La resta d’instituts oscil·len entre un 19 i un 30%. 

Percentatges similars a un estudi de Girona (128). Respecte al grup control, la 

classificació Altres instituts, tenen un reingrés entre sis o set vegades superior 

que en el grup intervenció. Aquests instituts no disposaven de la figura 

Infermera d’enllaç.  

En el paràgraf anterior fèiem esment a un d’aquests instituts com a part de grup 

intervenció. La presència d’aquests pacients en grup intervenció i coneguts per 

IE pot haver estat donada pel fet que s’hagi produït el seu ingrés hospitalari 

amb seguiment d’aquests instituts però en alguna de les sales que sí 

disposaven d’Infermera d’enllaç (pacients perifèrics).  

En el grup intervenció hi ha el mateix percentatge en les malalties del sistema 

osteomuscular i circulatori, les dues patologies són 10 punts (aproximadament) 

per sobre respecte del grup control, el sentit contrari es veu en les neoplàsies, 

on trobem en el grup control una proporció tres vegades superior que en el 

grup intervenció.  

Això pot ser perquè en aquest institut no hi havia la figura d’IE i a més, aquest 

tipus de pacient es visita més en l’hospital. És possible que els subjectes amb 

malalties hemato-oncològiques reingressessin de manera planejada per 

procediments terapèutics periòdics, (però això no va ser mesurat de manera 

directa). D’altra banda, la majoria dels altres reingressos probablement no van 

ser programats sinó que van ser de manera no planejada. 

A la resta de diagnòstics CIE-10 no s’objectiven diferències significatives que 

puguin determinar els resultats. Al grup control hi ha més ingressos pel mateix 

motiu d’alta hospitalària, tant als 30, als 90 com als 180 dies, com també en les 

visites a urgències, en relació amb el diagnòstic d’alta. Al grup intervenció 
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acudeixen més a urgències als 30 dies amb diagnòstic no relacionat amb l’alta 

respecte al control. Hem de pensar que el perfil d’aquest pacient és fràgil i això 

pot augmentar la descompensació d’altres patologies cròniques. D’aquí que, en 

l’actualitat, s’estigui treballant en una intervenció més proactiva per aquest tipus 

de pacients, etiquetant-los i ampliant la xarxa amb rutes assistencials. És 

possible que si féssim ara l’estudi amb la xarxa actual dels centres d’urgències i 

primària (CUAPS) i els ingressos per convalescència preferent als centres 

sociosanitaris tindríem que aquesta tipologia de pacient no arribaria a urgències 

de l’hospital gràcies al lligam de la Infermera d’enllaç.  

Als 90 dies, les visites a urgències es dupliquen. Això podria estar relacionat 

amb el fet que el grup intervenció a través de la IE assegura una contenció per 

mitjà de la trucada post-alta com demostren els resultats presentats en un 

estudi sobre l'impacte de la trucada telefònica després de l'alta i el seguiment 

dels reingressos hospitalaris a on l’assessorament telefònic pronunciat poc 

després de l'alta hospitalària pot reduir amb èxit els reingressos (157), i 

possibilita l’assistència a domicili o al centre d’atenció primària garantint la 

continuïtat assistencial.  

En la metanàlisis realitzada pel servei Canari de Salut, les intervencions que 

aborden la gestió de l’alta hospitalària i la continuïtat de cures a domicili tenen 

més possibilitat d’evitar o disminuir els reingressos hospitalaris (156). Respecte 

del reingrés del grup intervenció relacionat amb “Altres diagnòstics” podria ser 

perquè són pacients ja fràgils de per si (tal com exposem als resultats d’aquest 

estudi) i perquè l’anterior ingrés podria haver augmentat aquesta fragilitat.  

En l’estudi que es va desenvolupar a l’Àrea Sanitària 8 de Madrid, els pacients 

del grup control ingressaven amb més freqüència que els del grup experimental 

(OR = 3,3; IC del 95%, 1,13-9,52; ajustat pel diagnòstic a l’ingrés) (98). 

En relació amb la causa del reingrés en la mostra estudiada comprovem que en 

el grup intervenció els diagnòstics CIE-10 als 30 dies han estat majoritàriament 

circulatoris, respiratoris, digestius i altres. I en el grup control la major proporció 

d’ingressos ha estat en “altres”. Als 90 dies es manté el mateix comportament 



 

168 

amb la patologia circulatòria, respiratòria i altres. La patologia oncològica no va 

reingressar als 30 dies però sí als 90 al grup intervenció.  

Al grup control majoritàriament hi ha reingressos per altres patologies als 30 i 

als 90 dies. Als 180 dies es manté la mateixa línia en el grup intervenció 

d’ingressos de l’aparell circulatori i al grup control “altres”. En un estudi de 

Centers for “Medicare & Medicaid Serveis”, els afectats amb múltiples malalties 

cròniques van representar gairebé tots els reingressos hospitalaris (158). 

Respecte de la complexitat hi ha diferències significatives entre els grups. 

Destaca el grup intervenció on hi ha un nombre més elevat de pacients que 

presenta criteri de complexitat. Resultat normal, atès que la figura de la 

Infermera d’enllaç feia la tria dels pacients més vulnerables (vegeu cap.1.2). 

Això concorda amb el resultat d’un estudi anterior on existia la presència de la 

figura d’IE i es va observar que la gran majoria de pacients que van reingressar 

eren persones amb presència de gran comorbiditat associada (159). 

Dins del concepte de fragilitat només trobem diferències significatives en la 

pluripatologia. En un estudi de gestores de casos de l’Hospital Puerta del Mar a 

Cádiz, l’article conclou que el pacient crònic necessita cures i una atenció 

integral, contínua i diversificada. Els més fràgils i complexos són els més 

perjudicats si això no es dóna (16). 

Dels pacients que complien criteris de complexitat (vegeu cap. 1.2 mesurat 

amb les variables de pacient complex de l’Institut Català de la Salut), en el grup 

intervenció s’observa una major complexitat respecte del grup control. Com 

referencien els altres estudis és un resultat esperat, atès que una part del perfil 

de pacients atesos per la Infermera d’enllaç és complex o fràgil (160). 

Respecte de l’escala de Barthel hi ha més dependència en els pacients del 

grup intervenció respecte del grup control. S’esperava trobar un grup de 

pacients amb dependència severa, moderada i total, més elevada, i és possible 

que això no hagi estat així per dues raons; 1) que els més dependents vagin a 

d’altres destins a l’alta, com centres sociosanitaris o amb familiars fora de la 

zona (els han de cuidar) o 2) que no hagin participat en l’estudi per la seva 

condició, com així feia referència un estudi anterior a Girona (128). Tant en una 
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com en l’altra serien biaixos. En l’article que les Infermeres d’enllaç del 

Consorci d’atenció primària de salut Eixample va publicar l’any 2009 es va 

concloure que tot i que 92 homes (9,10%) i 61 dones (6,02%) van mostrar 

dependència severa (p<0.01), la majoria de la població va ser anciana amb un 

índex de dependència lleu, la qual cosa demostrava que aquesta població és 

susceptible de requerir un seguiment després de l’alta hospitalària, malgrat que 

l’índex de dependència de Barthel no sigui sever o total (142). Hi ha una 

proporció de deteriorament cognitiu moderat greu més elevat en el grup 

intervenció mesurat amb l’escala de Pfeiffer respecte del grup control. En 

l’escala de Norton el grup intervenció tenia un risc moderat alt 

d’aproximadament unes tres vegades superior (8,6%) respecte del grup control 

(2,78%). Novament entenem que aquet fet estaria influenciat per la tipologia de 

pacient inclòs a la tasca de la IE. El Complex Hospitalari Universitari d'Albacete, 

en l’estudi de detecció i prevenció de la fragilitat recomana detectar de forma 

precoç els pacients grans en risc de deteriorament funcional durant l'ingrés 

(161). 

En el nivell de complexitat i comorbiditat destaca que en els dos grups tenim 

una població general amb un Charlson i polimedicació similar, tant en el grup 

intervenció com en el grup control, però, si mirem pluripatologia, aquest 

paràmetre és superior en el grup control, tal com passava en el concepte de 

fragilitat. A l’Hospital General de Massachusetts en l’estudi sobre múltiples 

malalties cròniques és suggereix que certs grups de les malalties comòrbides 

poden ser més propensos a produir grans impactes en salut o en els costos de 

l'atenció recomanant el desenvolupament d'estratègies com guies clíniques, per 

millorar la gestió dels pacients amb múltiples malalties cròniques (162) .  

En l’estudi s’observa una menor proporció de reingressos en el grup intervenció 

respecte del grup control. La relació aproximadament és d’un terç inferior tan 

als 30, 90 com als 180 dies en relació amb el reingrés. També, hi ha menys 

proporció de reingressos, (si és que n’hi ha) respecte de la causa del reingrés 

no relacionada amb el diagnòstic d’alta, que era més elevada en el grup 

intervenció, un 51,38%. S’ha vist que els pacients del grup intervenció tenien 

algunes variables de més gravetat que el grup control i, tot i així, van 
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reingressar menys. En un estudi sobre l’impacte del temps, l’oportunitat i 

l’amplitud de la intervenció en el maneig de casos d’atenció crònica, on es van 

analitzar 1.551 pacients amb una mitjana d’edat de 75 anys, que presentaven 

d’una a cinc patologies cròniques i amb una mitjana de 4,5 condicions de 

comorbiditat, es va veure que els pacients que experimenten dues o més 

hospitalitzacions havien rebut menys temps de GC (p<0,05) que els pacients 

amb un o cap ingrés durant el període d’estudi (163).  

En el nostre estudi, als 30 dies, el percentatge de reingressos total era de 6,45 

en el grup intervenció i de 7,94 en el grup control. S’observen xifres similars en 

l’estudi Internacional (Brigham, Boston, Berna (Suïssa) que van ser seguits per 

un reingrés als 30 dies, dels quals 879 van ser identificats (8,5% del total dels 

reingressos) (164). 

Les visites a urgències en relació amb el diagnòstic d’alta són més 

significatives per al grup control, als 30 que comparativament als 90 i 180 dies. 

Podria estar influenciat perquè no havien rebut la intervenció post-alta del CAP. 

Doncs, sinó havien acudit per pròpia iniciativa o indicació a l’alta a l’atenció 

primària de salut, els professionals de primària desconeixien l’ingrés. D’aquí la 

importància del paper multidisciplinari de la Infermera d’enllaç en coordinació 

amb la treballadora social, en pacients sense suport familiar, fet que 

representava un 32% en el grup control que estaven sense cuidador. Aquesta 

coordinació multiprofessional també hauria de fer-se imprescindible per als 

pacients que viuen sols i requereixen cures d’infermeria post-alta, tenen un risc 

elevat de nafres, sense disposició de recursos socials, amb comorbiditat alta, 

polimedicats, pluripatològics, complexos. En definitiva en tots aquells pacients 

amb perfils de fragilitat, ja que, com hem comprovat i corrobora la bibliografia, 

fent intervenció en aquest tipus de pacients disminuïm els reingressos (156). 

D’acord amb l’entorn sanitari (diferents proveïdors), el perfil d’aquesta figura es 

veu més necessari, perquè, com que hi ha multitud de proveïdors amb 

sistemes informàtics diferents, els canals de comunicació entre aquests nivells 

assistencials queda minvat, fet que pot influir en la qualitat de l’atenció al 

pacient. 
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En els dos grups no hi ha diferències significatives quant a l’existència de 

recursos socials previs, la valoració del suport familiar, indicadors de risc social 

i presència de barreres arquitectòniques. En el grup control, un 32,14% no té 

cuidador informal ni formal, percentatge superior que en el grup intervenció, 

que era d’un 23,66%. La necessitat de cuidador pot estar relacionada amb el 

perfil del pacient segons el grup, a més dependència més necessitat d’aquesta 

figura, tant de cuidador formal com informal. 

La comorbiditat té un alt impacte en costos per al sistema sanitari, alguns 

estudis demostren de manera clara l’impacte de la multimorbilitat en els costos i 

la utilització de serveis, especialment recursos d’alt cost, com són les 

hospitalitzacions urgents. Els pacients amb múltiples malalties cròniques costen 

fins a set vegades més que els pacients amb només una condició crònica 

(165). Els Estats Units gasten significativament més en salut que qualsevol 

altra nació, el 2006 mes del 75% de la seva despesa en atenció de salut era 

per a les persones amb més de tres condicions cròniques (166). Com més 

comorbiditat més elevat és el cost, els pacients amb més de cinc patologies 

reingressen 15 vegades més (167, 168). 

 

5.2 Contínuum assistencial 

5.2.1 En relació amb l’objectiu específic 2 

En el grup intervenció s’han produït més visites des de l’atenció primària de 

salut, més visites generades al centre d’atenció primària, tant pel que es 

refereix a trucades, com a visites domiciliàries, al centre i no presencials, que 

en el grup control; amb una diferència significativa, que s’explicaria amb un 

percentatge més elevat de requeriment de cures d’infermeria en el grup 

intervenció i perquè en aquest s’ha fet la intervenció de continuïtat assistencial. 

Això porta a pensar que tot i que requereixen continuïtat de cures, el seguiment 

en el grup control ha estat escàs i és possible que expliqui el per què del 

nombre més elevat de visites a urgències i ingrés posterior.  

La manca de continuïtat assistencial moltes vegades ve produïda per una 

manca en la transferència d’informació i una coordinació inadequada entre 
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l’APS i l’especialitzada. Com referencia un article als EUA, aquesta inadequada 

coordinació té nombroses conseqüències, incloent-hi la reducció de la 

continuïtat de l’atenció, el retard del diagnòstic o el tractament, la duplicació 

d’assajos, les proves de seguiment, la polifarmàcia, l’hospitalització, el risc més 

elevat de mala praxi, i l’augment dels costos. Els pacients i els seus familiars 

sovint es converteixen en intermediaris de la informació, però molts no se 

senten còmodes en aquest paper (169).  

A les visites totals realitzades al centre, tant als 30, als 90 i als 180 dies, no hi 

ha diferències significatives entre el grup control i el grup intervenció. Cal 

destacar que trobem que, a les visites al CAP relacionades amb el diagnòstic 

d’alta hospitalària en el grup intervenció als 30 dies de l’alta, hi ha una 

diferència estadísticament significativa (p<0,010) si el comparem amb el grup 

control. Això és a causa que una de les funcions de la IE és programar control 

de seguiment post-alta amb la seva infermera de consulta. Respecte de les 

visites domiciliaries als 30 i 90 dies també es troba diferència significativa entre 

el grup intervenció i el grup control, en el primer s’observa un nombre més 

elevat de visites a causa que el pacient que ha seguit la Infermera d’enllaç 

necessitarà un més control de cures a domicili per l’augment de la fragilitat a 

l’alta. En el grup intervenció es van seleccionar els pacients que a l’alta anaven 

a domicili, perquè eren els que precisaven del contínuum assistencial. En un 

estudi prospectiu als països nòrdics es va fer una selecció a l’atzar de pacients 

de 75 anys o més d’un hospital urbà d’aguts amb evidència de predicció de 

l’alta, l’estudi conclou que per tal d’augmentar l’ús eficient dels serveis d’atenció 

de la salut i la qualitat d’aquesta, l’avaluació estandarditzada i la racionalització 

sistemàtica s’ha de realitzar el cribratge d’aquets pacients fràgils durant el 

procés d’admissió (130). 

 Als 180 dies no hi ha diferència significativa entre un grup i l’altre, creiem que 

amb el pas del temps s’estabilitza la simptomatologia post-alta i possiblement 

s’activen recursos que fan que els dos grups, tant el de control com el 

d’intervenció, es comportin de manera similar. 

Hi ha una infrarrealització del PREALT, ja que molts pacients que tenien criteris 

per realitzar un informe PREALT no en van disposar, circumstància que ja 



CAPÍTOL 5 DISCUSSIÓ 

SEGONA PART METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ 

173 

passava abans de la introducció de la Infermera d’enllaç i que amb l’aparició 

d’aquesta figura sembla que encara es va disminuir més el nombre d’informació 

de PREALT. 

En comparar visites no presencials i trucades telefòniques en els dos grups 

trobem diferències significatives. Un dels recursos que utilitzem és aquest, 

conjuntament amb les tecnologies de la Informació i la Comunicació, per tenir 

més controlat al pacient i garantir la coordinació entre els proveïdors de salut.  

Les tecnologies de la Informació i la Comunicació són un element estratègic per 

fer front a aquests nous escenaris, al mateix temps que representen una eina 

clau per millorar la salut dels ciutadans i garantir un sistema de salut sostenible 

i de qualitat. Són eines dirigides tant a professionals com als ciutadans, per tal 

de dotar-los d’eines capaces de convertir-los en actors rellevants en la salut 

(49, 67, 170). 

Segons la definició adoptada per IMIA-NI a Hèlsinki, 2009, diu: “La infermeria 

informàtica és la integració de la ciència i la pràctica de la infermeria, la seva 

informació i coneixement i la seva gestió amb tecnologies de la informació i 

comunicació per promoure la salut de les persones, famílies i comunitats a 

nivell mundial” (171). Caballero i Hullin reconeixen les tecnologies de la 

Informació i la Comunicació com una eina clínica per garantir la qualitat, 

continuïtat i seguretat de les cures (172, 173). 

S’estan desenvolupant nombrosos models d’atenció a la cronicitat (28, 29, 

174). Tots aquests models, amb les seves particularitats, tenen característiques 

comuns: l’èmfasi en la promoció de l’autocura, la importància d’impulsar la 

gestió de casos, l’enfortiment de l’atenció primària de salut com a àmbit 

fonamental en el qual es desenvolupa la persona i la continuïtat en el procés 

d’atenció (16, 175). 

5.3 Continuïtat de cures infermeres 

5.3.1 En relació amb l’objectiu específic 3 

En relació amb el compliment terapèutic infermer hi ha un 14% de més 

compliment en el grup intervenció, que resulta estadísticament significatiu 
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respecte del grup control. En el grup intervenció hi ha un 81,72% que requereix 

de cures d’infermeria i en el grup control un 55,56%. Aquest fet és normal atès 

que la figura d’enllaç el que feia, com ja hem dit, era programar trucada o 

seguiment post-alta amb la seva infermera referent al centre d’atenció primària, 

i aquesta assegurava el contínuum de les cures, l’educació en l’adherència 

terapèutica (176) o Sintrom entre d’altres. D’altra banda, el pacient diana del 

grup intervenció generalment necessita una continuïtat de cures. 

Aquesta troballa està en la mateixa línia d’altres investigacions, com una sobre 

continuïtat, on el proveïdor d’infermeria especialitzat en la llar, i la probabilitat 

de millora dels pacients en activitats de la vida diària, on els resultats 

suggereixen que els pacients que reben assistència des del mateix assistent de 

salut a través d’una sèrie de visites tenen significativament més probabilitats de 

millorar en diverses activitats de la vida diària que aquells que tenen baixos 

nivells de continuïtat en el proveïdor de serveis. La probabilitat de millora entre 

els casos amb alta continuïtat són més grans que per a aquells amb una baixa 

continuïtat. Concloem que la continuïtat en la relació entre un pacient i el seu 

proveïdor de cures augmenta les probabilitats d’obtenir resultats positius en els 

pacients, incloent-hi un funcionament millor de les activitats de vida diària (64). 

Sobta aquesta diferència entre grup control i grup intervenció, perquè les 

nostres expectatives eren que seria més elevat. Pot ser a causa que aquests 

pacients amb alta demanda de recursos i de necessitats de cures o bé havien 

mort, o bé, per les característiques i les seves necessitats post-alta, van ser 

traslladats a centres sociosanitaris. En els articles i els estudis s’adonen que 

s’hauria d’integrar o coordinar l’atenció sociosanitària per tancar el cercle 

virtuós d’atenció al pacient i no interrompre la continuïtat assistencial. Els 

processos assistencials integrats, en el seu ampli sentit, són l’eina o instrument 

vertebrador per enfortir la continuïtat de gestió i de relació (46).  

5.4 Grau de satisfacció entre els grups intervenció i control 

5.4.1 En relació amb l’objectiu específic 4 

Respecte del grau de satisfacció de l’usuari mitjançant l’enquesta validada de 

satisfacció PCAS, no es van detectar diferències significatives del 
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comportament d’aquestes dues variables de satisfacció. Però, si analitzem de 

forma independent la mitjana de satisfacció del grup intervenció, observem que 

és major respecte al grup control, la qual cosa significa que els pacients del 

grup intervenció tenen un grau més elevat de satisfacció percebuda amb el 

programa d’IE respecte del grup que no és seguit per aquesta figura. El grau de 

satisfacció ajuda a conèixer si l’usuari està content amb l’atenció rebuda. 

També, és una manera d’avaluar la feina feta.  

Segons els resultats d’un estudi a Girona, promoure la continuïtat de l’atenció 

entre els hospitals i l’APS millora la qualitat de l’atenció, la satisfacció del 

pacient i disminueix les hospitalitzacions (177).  

En una investigació en atenció primària de salut, d’una col·laboració entre la 

Universitat de Griffith i Pràctica General Queensland, va explorar la literatura 

per tal de desenvolupar una comprensió dels atributs que constitueixen 

l’atenció coordinada (identificant-ne 29 atributs). Com a més important, i que 

sovint es passa per alt, “el suport de l’autogestió de la persona amb necessitats 

d’atenció complexes”. L’actual sistema de salut contribueix als mals resultats 

que experimenten les persones amb malalties cròniques i necessitats 

complexes. La majoria dels investigadors tenen clar que aquesta qüestió ha de 

ser resolta si el sistema és per aconseguir millors resultats, incloent-hi la gestió 

i la prestació d’atenció de salut (Coleman, 2002). La coordinació pot, en realitat, 

augmentar costos, en revelar les necessitats no satisfetes i la millora de l’accés 

de servei/ús. Molts investigadors en aquest camp han acordat que, tot i que la 

coordinació pot deixar més satisfacció dels consumidors i una qualitat de vida 

millor, aquests resultats poden tenir un cost (Esterman & Ben-Tovim, 2002). Els 

sistemes de salut han d’apreciar les possibles limitacions de coordinació de 

l’atenció. No obstant això, és probable que l’atenció de qualitat en la 

coordinació s’associï a un augment de la satisfacció del client i percepcions de 

benestar (178).  

Els resultats dels estudis inclosos en la revisió sistemàtica de l’efectivitat de la 

continuïtat de l’atenció van evidenciar una correlació positiva amb la satisfacció 

del pacient i les taxes de reingressos, i suggereixen que els serveis d’atenció 
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domiciliària programada constantment promouen la satisfacció del pacient 

(110). 

5.5 Determinar els factors associats al reingrés hospitalari 

5.5.1 En relació amb l’objectiu específic 5 

Els resultats de la nostra investigació donen suport a la premissa que no 

disposar d’Infermera d’enllaç predisposa a una possibilitat més elevada de 

reingrés. Als instituts agrupats en la categoria “Altres unitats” que engloba 

l’Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques, Institut Clínic de 

Nefrologia i Urologia, Institut Clínic de Neurociències (l’únic que disposava 

d’IE), Urgències, Hospitalització a domicili la probabilitat de reingrés va ser més 

elevada respecte de la de l’Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i 

Quirúrgiques. 

Quant al diagnòstic CIE-10, els pacients amb diagnòstic de neoplàsia 

reingressen més que per qualsevol altra patologia. Que aquest tipus de 

patologia sigui la que més reingressa, té lògica atesos els tractaments 

concomitants post-alta, així com també que per la seva etiologia tendeixen a 

tenir més desestabilitzacions. 

El risc de reingrés és superior en els pacients que tenen cuidador formal, ja que 

aquesta necessitat de cures es dóna en pacients més fràgils, amb més 

necessitats per a les activitats bàsiques de la vida diària (AVD). Segons mostra 

l’estudi “Claves para la construcción del espacio sociosanitario en España”, el 

canvi demogràfic incrementa la prevalença de la dependència i la freqüència 

d’associació entre malaltia, majoritàriament pluripatològica, i dependència. La 

dependència pot cursar sense associar-se amb la malaltia crònica, encara que 

no ocorre així en la majoria dels casos. En gran part de les persones 

dependents, l’associació amb la malaltia crònica (pluripatologia) no és només 

un problema de causalitat; el curs de la malaltia agreuja la dependència i la 

dependència dificulta la capacitat per seguir el tractament de la malaltia (179).  

En un estudi sobre les persones amb més dependència, es produeix a més una 

clara associació entre el nivell de dependència i la prevalença de la 
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pluripatologia crònica. Malaltia i dependència no estan només associades en la 

presència en les persones sinó també en intensitat de gravetat (180).  

En l’informe del 2011 sobre el perfil de les persones grans a Espanya, la ràtio 

de suport familiar (nombre de persones de 85 i més per cada 100 de 45 a 65 

anys) ha anat augmentant progressivament en els últims anys i s’estima que 

seguirà fent-ho, de manera que cada vegada seran menys els recursos 

familiars de suport. Les persones grans espanyoles que viuen en llars d’un altre 

tipus (altres tipus de convivència, presència d’empleats de llar amb adults, etc.) 

són les que presenten més percentatge de casos de discapacitat tant 

moderada com severa (104). 

En el present treball, el fet de viure sol, sembla ser un factor protector, no de 

risc de reingrés respecte al fet de viure acompanyat. Viure sol implica tenir 

autonomia i això moltes vegades pot fer que la persona decideixi retardar el fet 

d’acudir a urgències (podria ser a causa que prefereix estar en el seu entorn i o 

no crear una distorsió del seu cercle familiar o perquè no té ningú que detecti 

signes d’alarma precoços) i acudeix als serveis sanitaris només quan els 

símptomes s’han agreujat. 

Respecte de la categoria de referència de la llei de dependència i SAT, 

disposar de recursos socials previs no significa que reingressin menys, tot al 

contrari, atesa la condició de dependència moderada/severa/total augmenta la 

probabilitat del reingrés. Mesurem aquesta dependència a través del test de 

Barthel i Charlson (versió abreviada), on la comorbiditat alta presenta més 

oportunitat de reingrés.  

De la mateixa manera, ser un pacient pluripatològic i polimedicat també 

s’associà significativament amb més probabilitat de reingrés hospitalari. Això 

també passa en aquells pacients que presenten dos o més ingressos 

hospitalaris o tres consultes a urgències en l’últim any, on l’oportunitat de 

reingrés contínua essent major que la d’un pacient que no ha tingut ingressos 

ni consultes a urgències hospitalàries en l’últim any. A dia d’avui, aquestes 

variables estan en el mateix camí de les actuals guies clíniques de PCC 

variables d’inclusió (29, 32). Segons un estudi sobre reingressos hospitalaris a 



 

178 

medicina interna (181), la taxa de reingressos és més alta en ancians fràgils i la 

insuficiència cardíaca és un dels problemes mèdics amb índex de reingrés més 

alt. És tal la magnitud del problema que la prevenció del reingrés s’ha 

començat a estudiar com un esdeveniment epidemiològic més. Així, s’ha 

estimat que el 70% dels reingressos totals dels ancians es poden prevenir. Dins 

de les causes que contribueixen als reingressos, s’inclouen, entre altres, la 

manca en la continuïtat de cures (182). 

Respecte de les visites a urgències, el pacient té més probabilitat de reingrés 

com més temps passa des de l’alta. A mida que ens allunyem temporalment, 

respecte de la data d’alta hi ha més probabilitat de reingrés. Aquesta situació 

podríem justificar-la pel fet que els protocols al CAP (trucada i/o visita post-alta) 

preveien un seguiment post-alta ajustat en el temps i que, quan aquest 

seguiment s’ha espaiat, la possibilitat de reingrés ha augmentat. O també es 

pot relacionar amb l’estadiatge de la malaltia. Les dades fiscals a un estudi de 

Wisconsin (EUA) sobre la coordinació de l’atenció dels malalts crònics van 

demostrar, per als clients “Medicare + Choice contract”, que hi va haver una 

disminució global de les taxes de reingrés als 30 dies (183). 

En el present estudi, als 90 dies no hi ha diferència entre les urgències 

relacionades amb el diagnòstic d’alta i les visites a urgències, que no estan 

relacionades amb el diagnòstic d’alta. Però, en canvi, als 180 dies, augmenta la 

probabilitat de reingrés quan aquestes visites estan relacionades amb el 

diagnòstic de l’alta. Així doncs, la probabilitat de reingrés és més elevada si 

s’ha acudit a urgències anteriorment. 

Respecte de la variable “trucades telefòniques als 30, 90 i 180 dies posteriors 

al primer ingrés hospitalari, relacionades amb el diagnòstic d’alta”, el 

percentatge de reingrés és més alt si ha rebut alguna trucada en aquest 

període. També, podria estar influenciat per la tipologia de pacient, perquè com 

més fràgil és, més possible és que fem més seguiment i aquesta intervenció 

detecti possibles desestabilitzacions que influeixin en el risc de reingrés. 

Trobem que l’oportunitat de reingrés és menor si ha rebut trucades als 90 i 180 

dies quan no hi ha relació amb el diagnòstic hospitalari a l’alta.  
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En un hospital de Dallas (Texas), després de fer un seguiment telefònic 

posterior a l’alta als seus pacients, principalment aquells sotmesos a cirurgia 

cardíaca, van constatar una disminució dels reingressos i un augment de la 

satisfacció dels seus clients (184). 

En l’actualitat, com ja hem comentat, la detecció de descompensacions per 

mitjà de les trucades i o els seguiments al pacient fràgil o complex faria que 

aquests seguissin les diferents rutes que s’estan establint als territoris de salut 

corresponent (185). 

En la mateixa línia, cal destacar que existeix més oportunitat de reingrés als 90 

i 180 dies de grup control, quan hi ha hagut una visita a urgències prèvia, 

independentment que estigui relacionada o no amb el motiu de l’alta. Succeeix 

igualment si hi hagut una visita domiciliaria (ATDOM). Cal remarcar que com 

més acotat en el temps ens trobem des de l’alta existeix més probabilitat de 

reingrés relacionat principalment amb causes subsidiàries a l’ingrés previ quan 

s’espaia el temps 90/180 dies. Aquesta oportunitat de reingrés relacionada amb 

el diagnòstic principal de l’alta es va esvaint. Aquest fer és lògic, ja que si 

existeix més control (visites al CAP, ATDOM, trucades...) hi ha més oportunitat 

de detectar factors de risc i elements de crisi en els pacients, cosa que fa que 

poguessin reingressar més.  

5.5.1.1 Discussió de l’anàlisi múltiple de la variable reingrés hospitalari 

A continuació es discuteix el model en cada categoria d’estudi i el model 

múltiple final. 

1) Variables sociodemogràfiques 

La categoria de referència escollida en aquestes variables van ser pacients 

inclosos al programa d’Infermera d’enllaç, diagnòstic de neoplàsia a l’alta 

hospitalària i amb cuidador formal.  

Un pacient amb diagnòstic CIE-10 de malalties de l’aparell digestiu, malalties 

del sistema osteomuscular i del teixit connectiu, traumatismes, enverinaments i 

algunes altres conseqüències de causa externa té menys possibilitat de 

reingrés que un pacient de la població de referència. El diagnòstic de neoplàsia 
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té més probabilitat de reingressat que la variable altres malalties. Aquest institut 

no tenia IE, i com ja s’ha comentat en la discussió de l’anàlisi bivariant. La 

figura de la Infermera d’enllaç podria ser d’utilitat en aquest institut (Clínic de 

Malalties Hematològiques i Oncològiques). A aquesta dada afegim que 

l’oportunitat de reingrés que té un pacient amb cuidador informal o sense 

cuidador és menor que la d’un pacient de la població de referència. El fet de 

requerir d’un cuidador formal indica que hi ha una situació prèvia a l’ingrés de 

dependència amb possibilitat de tenir més complicacions. Per tant, son 

pacients més susceptibles de recaiguda, als quals es podria fer un seguiment 

més intensiu que a la resta. En un estudi sobre el cansament del cuidador 

informal en l'assistència sanitària urgent extrahospitalària és va concloure que 

mantenir una bona salut física, psíquica i emocional dels cuidadors de pacients 

dependents repercuteix de forma positiva en el propi pacient, i en 

conseqüència, en el Sistema Sanitari (186). Veiem que aquest tipus de 

pacients quan arriben a urgències, ho fan amb criteri d’ingrés per una situació 

que no es pot contenir al domicili, i això podria ser perquè el cuidador formal fa 

més contenció i s’ha fet una educació d’aquest per part d’infermeria comunitària 

(187). 

En estudis internacionals, com el de Canadà (188), la Infermera d’enllaç té un 

impacte significatiu. Atès que millorar la comunicació redueix l’ansietat, per la 

qual cosa millora la satisfacció del pacient. El fet de ser una infermera que 

s’encarrega només de realitzar la transició amb el pacient per les àrees 

corresponents, la cura resultant és menys fragmentada i la millora és evident. 

2) Variables fragilitat 

La categoria de referència escollida és un pacient inclòs al programa 

d’Infermera d’enllaç que té com a recursos socials previs la llei de la 

dependència, SAT i no és pluripatològic. 

Fent referència als recursos socials, l’oportunitat de reingrés que té un pacient 

amb SAT és menor que la d’un pacient de la categoria de referència. La 

persona que disposa únicament d’aquest servei a nivell de recursos socials 

reflecteix que es tracta d’una població més autònoma i, com ja s’ha comentat 

en els resultats previs de l’estudi, els pacients amb menor grau de dependència 
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ingressen menys. D’altra banda, destaca que l’oportunitat de reingrés que té un 

pacient amb altres recursos socials previs (llei de dependència; llei 

dependència i SAD; SAD; SAT i SAD) és menor que la d’un pacient de la 

població de referència. El fet de tenir els pacients amb atenció directa al 

domicili, com seria el SAD, ajuda que aquestes persones ingressin menys. 

Segons una experiència a Torbay (189) es van crear equips d’assistència 

sanitària i social integrada. Els equips van treballar estretament per 

proporcionar atenció a la gent gran amb necessitats, i per ajudar-los a viure 

independent en la comunitat. Aquesta innovació va tenir com a resultats la 

reducció de l’ús de llits d’hospital i les baixes taxes dels ingressos hospitalaris 

d’emergència per a les persones majors de 65 anys. 

La variable pacient pluripatològic és un indicador significatiu de més oportunitat 

de reingrés, i per si sol ja podria ser determinant de factor de risc. 

Una revisió sistemàtica (190) indica que fer intervencions dirigides en aquest 

grup poden ser més eficaces i destaca l’escassetat d’investigacions sobre les 

intervencions per millorar els resultats dels pacients amb afeccions de 

comorbiditat o multimorbiditat en pacients de més edat. Hi ha una necessitat de 

definicions clares i més àmplies dels participants.  

3) Variables complexitat 

La categoria de referència escollida en aquestes variables va un ser pacient 

inclòs al programa d’IE, que viu acompanyat, té absència de comorbiditat i no 

ha tingut cap urgència ni ingrés hospitalari en l’últim any.  

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que viu acompanyat és més elevada 

que la d’un pacient que viu sol, indiferentment de la complexitat, que per si sola 

ja és un fet destacat per predir la possibilitat de reingrés. (Variable ja 

comentada anteriorment).  

L’oportunitat de reingrés que té un pacient augmenta proporcionalment al grau 

de comorbiditat i en la variable de més de dos ingressos hospitalaris en l’últim 

any també es reflecteix més possibilitat de reingrés amb un valor molt 



 

182 

significatiu. Es pot dir que, dins de les variables de complexitat, les que fan 

referència a salut, són factors més predictors de reingrés. 

En un estudi realitzat en tres centres d’atenció primària de salut a l’oest 

d’Irlanda que avaluava la prevalença i la utilització de serveis sanitaris 

associats i el cost dels pacients amb la multimorbiditat (191), es va concloure 

que la multimorbiditat és molt comuna en l’APS i que les intervencions per fer 

front a la qualitat i els costos associats amb multimorbiditat s’han de centrar en 

l’atenció primària de salut, i en la secundària. 

4) Variables d’utilització de recursos sanitaris 

La categoria de referència escollida en aquestes variables va ser un pacient 

inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, que als 90 dies no ha tingut cap 

urgència, ni visita d’atenció domiciliària, ni visita no presencial relacionada amb 

el diagnòstic hospitalari a l’alta ni trucada telefònica i tampoc ha tingut 

urgències als 180 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, ni 

visites no presencials als 180 dies. 

Les variables que van mostrar una relació significativa amb l’oportunitat de 

reingrés hospitalari, ajustat per les variables esmentades anteriorment, van ser: 

urgències als 90 dies, nombre de visites no presencials als 90 dies 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, nombre d’urgències als 180 

dies relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta i visites no presencials 

als 180 dies.  

L’oportunitat de reingrés que té un pacient que assisteix a urgències als 90 

dies, o que ha tingut urgències als 180 dies relacionades amb el diagnòstic 

hospitalari a l’alta, és significativament més elevada que la d’un pacient de la 

categoria de referència. L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de 

Catalunya (AIFICC) va editar el 2008 un treball sobre la gestió de casos. En 

aquest document ja es feia referència al fet d’acotar la complexitat amb una 

sèrie de criteris, entre els quals es tenia en compte: “tres o més visites a 

urgències hospitalàries en els últims 12 mesos” (23). Com també es referencia 

al document de l’Institut Català de la Salut sobre les unitats d’atenció a la 

complexitat clínica als equips de salut (114). 
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L’oportunitat de reingrés que té un pacient que ha tingut visites no presencials 

als 90 dies, relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, o que ha tingut 

visites no presencials als 180 dies és més elevada que la d’un pacient de la 

categoria de referència. Els pacients amb més càrrega no assistencial són 

pacients amb un factor predictiu de reingrés més alt. Això es pot explicar 

perquè són pacients que requereixen de més gestions multiprofessionals 

(informes, derivacions, coordinació amb serveis socials, suport a familiars...) i 

que els professionals de salut en fan un seguiment més constant al llarg del 

temps. 

5.5.1.2 Model explicatiu final 

La categoria de referència seria un pacient inclòs al programa d’Infermera 

d’enllaç, diagnosticat de neoplàsia a l’alta hospitalària, amb cuidador formal, 

que té com a recursos socials previs la llei de dependència i SAT, que viu 

acompanyat, té absència de comorbiditat, no ha tingut més de dos ingressos 

hospitalaris en l’últim any, que no ha tingut cap urgència als 90 dies, cap visita 

d’atenció domiciliària als 90 dies, ni visites no presencials als 90 dies 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, i tampoc cap urgència als 

180 dies relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta ni visites no 

presencials als 180 dies. 

Es manté la tendència, tant protectora com de factor de risc, en les variables de 

diagnòstics CIE-10 traumatismes, enverinaments i algunes altres 

conseqüències de causa externa, cuidador informal, viu sol, baixa i alta 

comorbiditat, més de dos ingressos hospitalaris en l’últim any, urgències als 90 

dies, nombre de visites no presencials als 90 dies relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta, nombre d’urgències als 180 dies relacionades 

amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, visites no presencials als 180 dies, en 

totes coincideix excepte en la variable diagnòstics CIE 10 malalties de l’aparell 

digestiu, que agafant aquesta categoria de referència no té significació 

estadística. 

Podem observar que, dins de totes les variables estudiades, n’hi ha que tenen 

més pes a l’hora de predir l’oportunitat de reingrés. Així trobem que les 
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variables amb més pes predictiu són les variables de complexitat i les 

d’utilització de recursos sanitaris, que estan per sobre de les 

sociodemogràfiques i de les variables de fragilitat, tenint en compte en 

aquestes últimes; que la pluripatologia és la que té el valor predictiu més 

significatiu, per contra dels recursos socials previs, que tenen el valor menor. 

Les variables estudiades expliquen una tercera part de la variable de reingrés 

hospitalari.  

Veient aquests resultats es pot identificar el perfil de pacient reingressador i 

que cal tenir present que és possible que requereixin de més seguiment continu 

presencial des de l’APS.  

Un estudi qualitatiu i inductiu sobre la utilització de la gestió de casos a Suècia 

(192) destaca que els sistemes de salut d’avui dia són complexos, per la qual 

cosa és difícil assegurar la continuïtat de l’atenció de persones de la tercera 

edat amb multimorbiditat. Una manera d’intervenir en un sistema de salut que 

està duent a l’atenció fragmentada és per utilitzant GC amb l’objectiu de 

millorar la coordinació de l’assistència sanitària i els serveis socials. Les 

troballes d’aquest estudi donen una mica de llum sobre la complexitat de la 

gestó de casos per a la gent gran amb multimorbiditat i il·lustra com el treball 

quotidià, com a gestora de casos, per a gent gran amb multimorbiditat 

representa un desafiament a la seva identitat professional actual. Aquestes 

troballes podrien ajudar a comprendre i promoure el desenvolupament de 

models de GC dirigides a una població de persones grans amb necessitats de 

salut complexes  

Al nostre entorn, mitjançant l’acord GOV/120/2013, de 3 de setembre, es crea 

el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials (PIAISS), 

en el marc del Pla de Govern 2013-2016, es fa palès que les necessitats 

sanitàries i socials de la població evolucionen i que el model d’atenció 

assistencial ha d’adaptar-s’hi; reforça el valor de l’atenció integral a les 

persones i el valor de l’eficiència i la qualitat del model de prestació, i estableix, 

entre els seus objectius, promoure l’encaix dels serveis sanitaris i socials. Així 

mateix, preveu la definició d’un model de xarxa de serveis centrat en l’atenció a 
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les persones que garanteixi el contínuum assistencial i l’eficiència en l’ús dels 

recursos (193). 

5.6 Factors associats al temps al primer reingrés hospitalari 

5.6.1 En relació amb l’objectiu específic 6 

El número de reingressos en el grup control va ser superior, però sense 

significació estadística al grup intervenció, aquestes dades concorden amb un 

estudi similar (98) on també el número de reingressos va ser superior en el 

grup control, encara que aquest fet no era estadísticament significatiu. Però a 

l’ajustar l’anàlisi per diagnòstic es va obtenir una estimació de l’efecte de la 

intervenció estadísticament significativa.  

El grup intervenció tendeix a tenir menys recaigudes (reingrés hospitalari) que 

els pacients que estan en el grup control (vegeu la taula 10: Funció de 

supervivència al temps de seguiment), tot i que en l’anàlisi de supervivència no 

es van trobar diferències significatives entre el temps al primer reingrés 

hospitalari en comparar els grups. Això podria estar influenciat per la grandària 

mostral del grup intervenció que era inferior a la del grup control.  

Respecte el risc relatiu de reingrés hospitalari: 

• D’un pacient amb diagnòstic de malalties de l’aparell digestiu, de 

malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu, de 

traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa 

externa, en qualsevol moment del període de seguiment, és menor que 

el d’un pacient amb diagnòstic de neoplàsia. 

• D’un pacient amb cuidador informal; sense cuidador és menor, en 

qualsevol moment del període de seguiment, que el d’un pacient amb 

cuidador formal. 

• D’un pacient amb SAT; que no té recursos socials previs o que té altres 

recursos socials previs (llei de dependència; llei dependència i SAD; 

SAD; SAT i SAD) és menor que el d’un pacient amb llei de dependència 

i SAT.  
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• D’un pacient que viu sol és menor que el d’un pacient que viu 

acompanyat. 

• D’un pacient amb comorbiditat baixa o alta és més elevat que el d’un 

pacient amb absència de comorbiditat. 

• D’un pacient que ha tingut més de dos ingressos hospitalaris en l’últim 

any és més elevat que el d’un pacient que no ha tingut més de dos 

ingressos hospitalaris en l’últim any.  

• D’un pacient que ha tingut urgències als 90 dies és més elevat que el 

d’un pacient que no ha tingut urgències als 90 dies.  

• I també el risc és més elevat si ha tingut una o més urgències als 180, 

dies relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, que el d’un 

pacient que no ha tingut urgències als 180 dies, relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta.  

• En el subsector sanitari del Baix Llobregat Litoral de Catalunya es va 

portar a terme un estudi que va analitzar els factors de risc i la 

probabilitat de reingrés hospitalari en població ≥15 anys assignada, es 

va trobar que els factors associats al reingrés hospitalari als 180 dies de 

l’ingrés van ser: home; de 65 anys o més respecte dels més joves; tenir 

diagnòstics de diabetis ID, insuficiència cardíaca, emfisema o MPOC; 

haver rebut la dispensació de ≥ 4 medicaments; haver ingressat ≥ 9 dies 

el 2006, o el 2007; i haver ingressat ≥ 2 vegades el 2007. Els factors 

amb més poder predictiu van ser: tenir ≥ 65 anys (OR = 19,1 IC 95% = 

12,6 - 28,9) i haver ingressat ≥ 2 vegades l’any 2007 (OR = 22,0; 15,5 - 

31,4). L’edat i els ingressos urgents durant l’any previ van ser els factors 

amb més poder predictiu. La inclusió de factors de risc individuals, com 

el suport social i l’índex de comorbiditat, podria millorar la capacitat del 

model (194, 195). 

D’un pacient que ha tingut visites d’atenció domiciliària als 90 dies és 

més elevat que el d’un pacient que no ha tingut visites d’atenció 

domiciliària als 90 dies. En un estufi sobre intervenció domiciliària i 

variables predictores per reingrés hospitalari en la malaltia pulmonar 

obstructiva crònica aguditzada, el control domiciliari precoç no va 

disminuir la taxa de reingressos durant el primer mes (196). A la 
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Comarca de l’Alt Penedès, van planteixar com hipòtesi de treball que 

una millor coordinació entre nivells assistencials permetria disminuir els 

ingressos hospitalaris. Així, es va veure que, en el cas de l’atenció 

hospitalària, els costos s’havien reduït, però no així en atenció primària, 

on es van incrementar a causa de la imputació del cost de la infermera 

gestora de casos i a l’augment de les visites d’atenció domiciliària a 

causa, d’una banda, de la pròpia GC, que en el seu objectiu de detectar 

de forma proactiva situacions de desestabilització del pacient podia 

haver generar part de l’increment en la utilització d’alguns serveis 

d’atenció primària de salut per millorar el control domiciliari del pacient; i 

d’una altra banda, que la intensificació en l’educació dels pacients sobre 

signes i símptomes d’alarma i la informació sobre recursos assistencials 

van generar més consultes (52). 

• D’un pacient que ha tingut una o més visites no presencials als 90 dies, 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta, és més elevat que el 

d’un pacient que no ha tingut visites no presencials als 90 dies, 

relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta. I també el risc de 

reingrés és més elevat si ha tingut visites no presencials als 180 dies, 

que el d’un pacient que no ha tingut visites no presencials als 180 dies.  

Respecte de la categoria de referència en el model múltiple seria un pacient 

inclòs al programa d’Infermera d’enllaç, diagnosticat de neoplàsia a l’alta 

hospitalària, amb cuidador formal, que té com a recursos socials previs la llei 

de dependència i SAT, que viu acompanyat, té absència de comorbiditat, no ha 

tingut més de dos ingressos hospitalaris en l’últim any, que no ha tingut cap 

urgència als 90 dies, cap visita d’atenció domiciliària als 90 dies, ni visites no 

presencials als 90 dies relacionades amb el diagnòstic hospitalari a l’alta i 

tampoc cap urgència als 180 dies relacionada amb el diagnòstic hospitalari a 

l’alta ni visites no presencials als 180 dies. 

El risc relatiu de reingrés hospitalari d’un pacient del grup control és més elevat 

que el d’un pacient inclòs en el grup intervenció, en qualsevol moment del 

període de seguiment, però cal dir que no hi ha diferències estadísticament 

significatives, ja que el valor p és >0.05. 
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El risc relatiu de reingrés hospitalari: 

• D’un pacient amb cuidador informal i sense cuidador, en qualsevol 

moment del període de seguiment, és menor que el d’un pacient amb 

cuidador formal (186). 

• D’un pacient que viu sol és menor (HR = 0,385) que el d’un pacient que 

viu acompanyat. 

• D’un pacient amb comorbiditat baixa i alta és més elevat que el d’un 

pacient amb absència de comorbiditat. En un estudi que es va fer als 

beneficiaris de “Medicare” es va veure que el risc d’una hospitalització 

evitable o una complicació que es podia prevenir en un context 

hospitalari augmenta dramàticament amb el nombre de condicions 

cròniques. Millorar l’atenció primària de salut, especialment la 

coordinació de l’atenció, podria reduir les taxes d’hospitalització evitable, 

especialment per a les persones amb múltiples malalties cròniques 

(197). 

• D’un pacient amb més de dos ingressos hospitalaris en l’últim any és 

més elevat que el d’un pacient que no ha tingut ingrés hospitalari en 

l’últim any. I amb urgències als 90 dies és més elevat que el d’un pacient 

que no ha tingut als 90 dies cap urgència. I també és més elevat el d’un 

pacient amb una o més urgències als 180 dies, relacionades amb el 

diagnòstic hospitalari a l’alta, que els d’un pacient que no ha tingut cap 

urgència als 180 dies relacionada amb el diagnòstic hospitalari a l’alta.  

En la metanàlisi realitzada pel servei Canal de Salut es va veure que en 

un pacient amb un reingrés hospitalari previ, l’alteració de la capacitat 

funcional, morbiditat i comorbiditat i els indicadors socials i psicològics 

influeixen en el reingrés hospitalari. Les intervencions que incloïen tant 

activitats desenvolupades a l’hospital abans de l’alta com la coordinació 

de cures després de l’alta tenien més possibilitats de reduir el risc de 

reingrés hospitalari (156). 

• D’un pacient amb una o més visites no presencials als 90 dies 

relacionades amb els diagnòstic hospitalari a l’alta, és més elevat que el 

d’un pacient que no ha tingut cap visita no presencial als 90 dies, 

relacionada amb el diagnòstic hospitalari l’alta. I també és més elevat el 
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d’un pacient amb visites no presencials als 180 dies, que el d’un pacient 

que no ha tingut cap visites no presencial als 180 dies. 

En un estudi fet a San Francisco, els programes que donen suport a les 

transicions de pacients d’hospital i la llar van ser els més exitosos 

perquè van reduir els reingressos hospitalaris. El maneig de l’atenció en 

els centres d’atenció primària de salut també pot generar estalvis. Els 

elements dels programes efectius inclouen: una bona identificació dels 

pacients que podrien beneficiar-se de l’administració de l’atenció; 

gerents de la cura especialment entrenats amb baixes càrregues de 

pacients, que treballen amb els metges i un equip multidisciplinari; i en 

persona contacte amb el pacient. Finalment, els actuals sistemes de 

pagament-per-servei suposen un obstacle a la utilització generalitzada 

de la gestió de l’atenció (198). 

• Cal destacar que les variables “visites atenció domiciliaria als 90 dies i 

trucades telefòniques als 90 dies” no es van relacionar significativament 

amb la probabilitat de reingrés. 

El present treball plantejava determinar l’efectivitat de la Infermera d’enllaç en 

el retorn a domicili i el seguiment dels malalts inclosos al programa, i la nostra 

experiència demostra que repercuteix en una millora de la qualitat assistencial 

cap al pacient, ja que s’assegura la continuïtat assistencial i la coordinació 

entre nivells. La gestó de casos dirigida cap als pacients més vulnerables 

atesos al domicili és una altra prestació bàsica que hauria de quedar inclosa i 

de la qual també es disposa d’evidència sobre els seus resultats en qualitat de 

vida, situació funcional i satisfacció del pacient (199, 200), així com en el cost-

efectivitat de la intervenció (201, 202). 

Aquest treball es va iniciar el 2010 i des d’aleshores s’han posat en marxa nous 

models i programes, així la situació i necessitats confirmades a l’anàlisi de 

dades d’aquest estudi el podríem tenir com a punt de partida dels actuals 

programes de salut (PCC/MACA). 
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5.7 Reflexions de les alumnes de grau durant l’ensinistrament 
No era un objectiu d’aquesta tesis conèixer les reflexions de les alumnes de 

grau durant l’ensinistrament, ni incloure les filmacions de les entrevistes, però 

atès que considerem que aquest material és important, s’ha decidit incloure’l. 

A les filmacions (Annex 19) es pot veure com les alumnes de grau van anar 

adquirint habilitats i destreses gràcies al contacte amb el participant, així com 

pel fet de saber estar i realitzar una valoració integral de la persona mitjançant 

la utilització de tots els instruments que es precisaven per l’estudi.  

5.8 Dificultats i limitacions 
En aquest estudi ha quedat palesa la infrautilització del programa PREALT, ja 

que no va ser possible realitzar l’estudi inicial per falta de mostra per a aquest 

grup. Aquesta ha estat la limitació més important, als sis mesos de l’inici del 

reclutament es va veure que en el grup PREALT la mostra estava essent 

insuficient, per la qual cosa es va decidir ampliar el grup control i passar de fer 

la comparativa dels tres grup enllaç: (intervenció), control (sense programa) i 

PREALT, a unificat en dos grups. El grup intervenció (Infermera d’enllaç) i el 

control (PREALT, sense programa), cosa que podria haver afectat al fet de no 

trobar diferències significatives entre els grups en algunes variables, com, per 

exemple, la variable satisfacció. 

Una altra limitació va ser l’explotació del test de Barber (Annex10) que no es va 

tenir en compte per a l’ítem: “Ha estado ingresado en el hospital en el último 

año”. Com que es tractava de pacients donats d’alta de l’hospital hauria d’haver 

estat positiu en tots els casos, ja que és un test que amb un únic ítem positiu 

ens dóna un resultat de risc. 

Com a dificultats, cal dir que el fet que, en molts casos, dels pacients inclosos 

al grup PREALT només se’n notifiqui el codi d’identificació personal (afiliació a 

la Seguretat social)  i el dia de l’alta dóna molt poca informació respecte de la 

necessitat d’atenció que requerirà. Des de la primària necessitem conèixer com 

ens arriba el pacient per tal de facilitar suport post-alta. 

Es podria haver presentat un biaix d’inclusió, com que la selecció dels 

participants es va fer de forma intencionada. Ara bé, respecte de l’explotació de 
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la segona i última part del treball de camp, els reingressos, ens vam trobar 

problemes a causa de registres duplicats, absents... es van haver de depurar 

les bases de dades per preparar-les per a l’anàlisi.  

Amb aquest pas es va garantir la qualitat de les dades, es detectaren 

discrepàncies, s’auditaren els registres i es van fer les correccions pertinents 

per limitar possibles pèrdues. Després de tot això ja es va poder iniciar el 

procés d’anàlisi de les dades amb el software estadístic.  

Respecte del seguiment telefònic als 3 i 6 mesos posteriors a l’alta per estudiar 

els reingressos hospitalaris, es va decidir auditar la història informatitzada SAP 

de l’Hospital Clínic de Barcelona i l’OMI_Web història informatitzada centre 

d’atenció primària Les Corts per evitar possibles biaixos per part del pacient i o 

cuidadors com, per exemple, que no recordessin la data o diagnòstic, ingrés, 

èxitus del pacient i assegurar així una informació fidedigna. 

Seria convenient fer un estudi on es valorés amb detall el motiu de les 

urgències i dels ingressos no relacionades amb el diagnòstic. 

He implementar un sistema de qualitat per tal de controlar la satisfacció de 

l’usuari en el seu procés assistencial global. 

 

5.9 Aplicabilitat i utilitat pràctica 

El programa Infermera d’enllaç funciona i els seus resultats positius ens dóna 

l’evidència per tenir en compte aquesta figura. També poden repercutir en el fet 

de delimitar les característiques del malalt susceptible de continuïtat de cures a 

domicili (64, 203, 204). Per ajudar-lo en la millora de la seva autonomia (144, 

205) intentant augmentant la satisfacció dels malalts, famílies i professionals. El 

desenvolupament de nous rols professionals (206) que afavoreixin la 

coordinació entre nivells assistencials i la millora de la qualitat de vida (97) 

(eficàcia i eficiència de l’atenció) garantirà el màxim benestar (17) i es 

minimitzarà el patiment de la població susceptible (pacients fràgils i/o 

complexos) i de les seves famílies. 
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La cerca proactiva per infermeria amb valoració integral dels pacients millora 

els resultats en salut de la població atesa per les infermeres d’enllaç mitjançant 

una atenció integral, contínua i eficient.  

La Societat de Directius d’Atenció Primària creu que s’ha d’avançar en el 

desenvolupament de l’atenció primària, amb iniciatives centrades en el ciutadà, 

per garantir l’atenció integral i integrada i la continuïtat de cures (207). 

Com a finalitat, plantejar que la Infermera d’enllaç és més cost-efectiu i que pot 

interessar més a les direccions dels diferents proveïdors i del territori. Malgrat 

que a la finalització d’aquest estudi hi va haver canvis en el paper/funcions de 

la IE que exerceix ara de gestora de casos. 

Els gestors podran utilitzar aquesta informació per a una redistribució de 

recursos econòmics, materials i socials. Buscar millores en la coordinació i en 

l’atenció compartida dels pacients. Abans que finalitzés l’etapa presencial de la 

Infermera d’enllaç a HCB una de les meves il·lusions era que el treball present 

servís per facilitar que es poguessin beneficiar del programa Infermera d’Enllaç 

tots els serveis de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
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Capítol 6: Conclusions  

A partir de l’anàlisi i dels resultats obtinguts podem arribar a les següents 

conclusions:  

1. La infermera d’enllaç ajuda a reduir els reingressos hospitalaris. S’han 

produït més reingressos en pacients que no han rebut atenció per la 

infermera d’enllaç. 

2. El perfil sociodemogràfic del pacient atès per la infermera d’enllaç 

requereix moltes cures i seguiment continuat per part de l’atenció 

primària de salut. 

3. La infermera d’enllaç contribueix a garantir la continuïtat assistencial. 

4. Les infermeres d’enllaç promouen la relació i comunicació entre l’atenció 

primària de salut i l’atenció especialitzada i també milloren l’eficàcia de 

l’atenció. 

5. La infermera d’enllaç garanteix la continuïtat de cures infermeres, fet que té major 

rellevància en pacients complexos i fràgils. 

6. Les tecnologies de la informació i la comunicació faciliten la comunicació 

i el treball col·laboratiu entre els agents sanitaris (atenció primària de 

salut, atenció especialitzada i atenció sociosanitària). 

7. La comparativa entre els grups intervenció i control respecte a la 

satisfacció del pacient no mostra diferencies significatives. 

8. Les variables de seguiment amb una major significació estadística en la 

probabilitat de el reingrés hospitalari i temps al primer reingrés són 

urgències als 90 i 180 dies; i visites no presencials als 180 dies. 

9. Els factors més influents en la probabilitat del primer reingrés hospitalari i 

temps al primer reingrés son traumatismes, enverinaments, algunes 

altres conseqüències de causa externa, viure sol, tenir cuidador informal, 

comorbiditat alta i més de 2 ingressos hospitalaris en l’últim any.  

10. Els pacients que han reingressat i que compleixen el perfil anterior tenen 

més probabilitat de tenir nous reingressos hospitalaris. 
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Glossari de termes 

- Abordatge multidisciplinari. Enfocament del procés d’atenció al pacient en 

què participen professionals de diferents àmbits i disciplines, fet de forma 

mútua i acumulativa. 

- Apoderament. Procés consistent a donar informació i poder a un professional 

de la salut o a una persona atesa perquè participi en la presa de decisions del 

procés de salut. 

- Apoderament per a la salut. Promoció de la salut. 

- Atenció sociosanitària. Àmbit assistencial que organitza de manera 

integrada les prestacions sanitàries i de serveis socials d’acord amb les 

necessitats dels destinataris i que es presta dins d’una institució. 

- Atenció domiciliària. Assistència sanitària o social que presta un 

professional de la salut de l’equip d’atenció primària al domicili d’una persona 

atesa quan les condicions personals no li permeten anar al centre d’atenció 

primària. 

- Autocura. Conjunt d’accions que, a partir de l’apoderament, duu a terme una 

persona per al seu benestar i la seva salut.  

- Cures pal·liatives. Segons l’OMS (2002), enfocament que millora la qualitat 

de vida de pacients i famílies que s’enfronten als problemes associats amb 

malalties amenaçadores per a la vida, a través de la prevenció i alleujament del 

sofriment per mitjà de la identificació primerenca i impecable avaluació i 

tractament del dolor i altres problemes, físics, psicosocials i espirituals (208). 

- Comorbiditat. Coincidència en una persona d’un o més problemes de salut 

crònics addicionals a un altre problema de salut, sovint crònic, que es considera 

principal o que és l’objecte d’estudi. 

- Contínuum assistencial. Grau de coherència i unió de les experiències en 

l’atenció que percep el pacient al llarg del temps. 
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- Cronicitat. Conjunt dels problemes de salut crònics i dels efectes que 

produeixen sobre les persones que els pateixen, el seu entorn, el sistema 

sanitari i la societat en general. 

- Dependència. Estat permanent d’una persona que necessita el suport o 

l’ajuda d’una altra per dur a terme les activitats de la vida diària. 

Nota: La dependència pot estar causada per efectes de l’edat, per un problema 

de salut o per una discapacitat que derivi en una pèrdua d’autonomia física, 

mental, intel·lectual o sensorial. 

- Discapacitat. Restricció o absència de la capacitat física o mental d’una 

persona per dur a terme una activitat dins dels límits que es consideren 

normals per a un ésser humà, a causa d’una deficiència. 

- Estratificació. Procés que classifica individus i col·lectius en segments de 

població de característiques similars. 

- Factor de risc. Factor que al llarg del temps pot augmentar la probabilitat 

d’una persona de desenvolupar o de patir un problema de salut. 

- Fragilitat. Estat que posa l’individu en risc de desenvolupar efectes adversos 

per a la seva salut. 

- Gestió de casos. Pràctica assistencial avançada que planifica i executa un 

pla d’atenció individualitzat, basada en la coordinació entre organitzacions i 

professionals, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats socials o de 

salut de les persones o del seu entorn. 

- Gestió de cures. Conjunt d’activitats dissenyades per ajudar el pacient a 

gestionar els problemes de salut crònics i els aspectes psicosocials que 

comporten, amb l’objectiu de millorar-li l’estat de salut i reduir la necessitat de 

serveis sanitaris. 

- Història clínica compartida de Catalunya. Instrument electrònic que conté 

dades, informació i valoracions clíniques sobre la situació i l’evolució d’un 

pacient al llarg del seu procés assistencial, i que segueix un model de gestió 

descentralitzada que permet als professionals sanitaris accedir a tota la 
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informació actualitzada i rellevant dels pacients, independentment de l’àmbit 

assistencial o de la ubicació geogràfica. 

- Hospitalització domiciliària. Atenció intermèdia consistent en la prestació de 

cures complexes al domicili del pacient. 

- Hospitalització potencialment evitable. Hospitalització possiblement 

inadequada a causa d’una gestió assistencial inefectiva del servei d’atenció 

primària o del servei d’urgències ambulatori o domiciliari. 

- Infermer/a d’enllaç. Infermer (en el document se cita sempre el terme en 

femení independentment del gènere) encarregat de promoure la interrelació 

dels diferents nivells assistencials per garantir la continuïtat assistencial del 

pacient.  

- Malalt/a: Persona afectada de malaltia. 

- Malalties cròniques. Malaita de llarga durada, la fi o la curació de la qual no 

es pot preveure clarament o no es produirà mai. Qualssevol malaltia que tingui 

una durada superior a sis mesos es pot considerar com a crònica.  

- Malalts hospitalitzats. Es considera hospitalització qualsevol ingrés que 

superi les 24 hores, ja sigui a urgències o a sala d’hospitalització. 

- Model d’atenció. Conjunt de mesures que cal adoptar per prestar una atenció 

integral i integrada a persones afectades per un problema de salut o una 

situació específica. 

- Model d’atenció a la cronicitat avançada. Model d’atenció per a pacients en 

fase avançada. 

- Multimorbiditat. Coincidència en una persona de dos o més problemes de 

salut, generalment crònics. 

- Necessitats de salut. Conjunt de condicions que cal garantir perquè la salut 

de la població s’acordi amb l’opinió dels professionals sanitaris, les 

expectatives socials, els recursos i la capacitat de resposta dels responsables 

de la salut pública.  
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- Pacient. Persona que pateix una malaltia o una lesió i se sotmet a un 

tractament o a una intervenció quirúrgica per guarir-se.  

- Pacient crònic/a. Persona afectada d’un problema de salut crònic o més 

d’un. En el document se cita el terme pacient crònic per referir-s’hi 

indistintament del gènere. 

- Pacient crònic/a complex/a. Pacient crònic amb una situació clínica de 

gestió difícil. En el document se cita el terme pacient crònic complex per referir-

s’hi indistintament del gènere. 

- Pacient en fase avançada. Pacient crònic afectat d’una malaltia progressiva 

en fase greu, amb un pronòstic de vida probablement limitat, que té altes 

necessitats d’atenció i requereix un enfocament clínic principalment pal·liatiu. 

- Pacient fràgil. Persona que té disminuïts el rendiment físic i la capacitat 

funcional o cognitiva com a conseqüència de canvis fisiopatològics relacionats 

amb l’augment de l’edat, amb la concurrència de problemes de salut crònics i 

d’estils de vida determinats, i que és vulnerable o es troba en risc de patir 

problemes de salut greus. 

- Patologia. Conjunt d’alteracions anatòmiques produïdes per una malaltia o de 

trastorns que afecten un òrgan, un sistema o un procés d’un ésser viu. 

- Persona complexa: Persona afectada d’un problema de salut crònic o més 

d’un.  

- Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES). Conjunt de 

professionals de diverses disciplines i d’actuacions de suport a l’atenció 

domiciliària que intervenen coordinadament en l’atenció a pacients en fase 

avançada i amb un alt nivell de necessitats. 

- Protocol de preparació de l’alta (PREALT). El protocol de preparació de 

l’alta es configura com un instrument per millorar la coordinació entre els 

hospitals d’aguts, els centres sociosanitaris, l’atenció primària de salut i els 

serveis de salut mental tant d’hospitalització com de seguiment ambulatori. A 

de ser un instrument de consens, cooperació, coordinació i gestió territorial. 
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- Pla d’intervenció individualitzat compartit (PIIC). Pla d’atenció específic 

per a una persona amb un problema de salut crònic, que té en compte les 

seves necessitats físiques, psíquiques i socials, consensuat entre els diferents 

professionals sanitaris i socials, juntament amb el pacient i la seva família. 

- Serveis socials bàsics. Serveis socials de base comunitària accessibles a 

tota la població que actuen de manera preventiva i realitzen projectes 

comunitaris per a la integració social de persones i col·lectius en risc. 

- Reingrés. Ingrés d’un pacient poc temps després d’una hospitalització. 

- Servei d’atenció de salut a domicili. Atenció social o sanitària que s’ofereix 

al domicili d’un pacient quan les condicions personals no li permeten anar al 

centre assistencial. 

- Tecnologies de la informació i la comunicació. Conjunt d’instruments 

utilitzats per processar, transmetre, emmagatzemar, difondre, compartir i 

generar coneixement i serveis en format digital. 

- Visita no presencial. Són cites en la història informatitzada OMI_Web per tal 

que el professional de salut tingui present canvis del curs del pacient. 
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Termes i abreviatures 

 

AISBE           Àrees integrals de Salut Barcelona Esquerra 

APS   Atenció primària de salut 

ATDOM  Servei d’atenció de salut a domicili 

CAP   Centre d’atenció primària 

CAPSE  Consorci d’atenció primària de salut Eixample 

CMSA           Case Management Society of America 

CIE-10  Classificació internacional de malalties en espanyol, desena 

versió  

DE   Desviació estàndard    

ECAP  Estació clínica d’atenció primària (Sistema informàtic per a la 

història informatitzada als CAP de l’Institut Català de la Salut  

Gesclínic  4C CAP Les Corts 

GC   Gestora de casos 

HCB   Hospital Clínic de Barcelona 

HC3   Història clínica compartida de Catalunya  

ICS   Institut Català de la Salut 

IE   Infermera d’enllaç 

MACA  Model d’atenció a la cronicitat avançada  

NECPAL  Instrument per a pacients amb malalties cròniques avançades i 

necessitat d’atenció pal·liativa  

PCC   Pacient crònic complex 

PREALT       Protocol de Preparació a l’Alta 
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SAD   Servei d’Atenció a Domicili (ajuda de treballadora familiar) 

SAP  Sistema informàtic per a la història informatitzada a l’Hospital 

Clínic de Barcelona 

SAT  Servei de timbre d’alarma a domicili per a persones fràgils (tele-

assistència)     

OMI_Web  Sistema informàtic per la historia informatitzada als CAP no ICS 
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Annex 1 

Situació actual i futura

ANNEXOS 

futura: PREALT, infermera d’enllaç i gestora gestora de casos
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Annex 2 

Indicadors de risc social 

1. Persona que viu sola o amb la família amb capacitat limitada de suport: 

persona que no conviu amb ningú, o que conviu amb persones amb algun tipus 

de discapacitat (per motius d’edat, de malaltia o de disminució). 

2. Persona amb relació familiar conflictiva: fa referència a qualsevol tipus de 

conflicte familiar (desavinences, trencament de la relació...). 

3. Família amb dificultat per assumir la responsabilitat d’atenció al malalt: les 

dificultats fan referència a motius laborals, càrregues familiars, esgotament i 

altres limitacions personals. 

4. Condicions d’higiene personal inadequades o deficients: definit en el mateix 

enunciat. 

5. L’habitatge és inadequat per a les necessitats del malalt: fa referència a 

l’existència de barreres arquitectòniques, manca d’espai, humitats, manca de 

serveis bàsics (aigua, llum...). 

6. S’aprecia manca de recursos econòmics: l’apreciació fa referència a la 

manifestació expressa del malalt i la família, i també a la impressió dels 

professionals (observació). 

Puntuació: 

1 indicador positiu = Risc social 
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Annex 3 

Cuestionario de Barber 

(Escala de valoración entre 0 y 1) 

• Vive solo. 

• Se encuentra sin nadie a quien acudir si necesita ayuda. 

• Hay más de dos días a la semana que no come caliente. 

• Necesita de alguien que le ayude a menudo. 

• Su salud le impide salir a la calle. 

• Tiene con frecuencia problemas de salud que le impiden valerse por sí 

mismo. 

• Tiene dificultades con la vista para realizar sus labores habituales. 

• Le supone mucha dificultad la conversación porque oye mal. 

• Ha estado ingresado en el hospital en el último año. 

0 riesgo negativo 

1 o más riesgo positivo 

Versión tomada de: Barber JH, Wallis JB, McKeating E. A postal screening 

questionnaire in preventive geriatric care. J R Coll Gen Pract 1980, 30 (210): 

49-51. Adaptada a nuestro medio por: Larizgoitia A, Larizgoitia I. Adaptación en 

nuestro medio de una encuesta para la detección de ancianos con riesgo de 

dependencia. Rev Gerontol 1996; 6: 224-31. 

Comentarios: Este cuestionario fue diseñado para detectar ancianos con riesgo 

de dependencia en la comunidad (concepto similar al de fragilidad). Muchos 

autores lo han utilizado como detector de fragilidad. 
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Annex 4 

Valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión: escala de Norton 

Valora 6 apartados con una escala de gravedad de 1 a 4. La puntuación 

máxima es de 20 puntos, y la mínima de 5 puntos. A menor puntuación, mayor 

riesgo. 

CONDICIÓN 

FÍSICA 

ESTADO 

MENTAL 
ACTIVIDAD MOVILIDAD INCONTINENCIA PUNTUACIÓN 

Buena Orientado Deambula Total Control 4 

Regular Apático 
Deambula 

con ayuda 
Disminuida 

Incontinencia 

ocasional 
3 

Pobre Confuso Cama/Silla 
Muy 

limitada 
Urinaria 2 

Muy mala Inconsciente Encamado Inmóvil Urinaria - Fecal 1 

 

Valoración: igual o inferior a 14 puntos = paciente de riesgo. 

Versión tomada de:  Pressure Ulcers in Adults: Clinical Practice Guidelines, 

USDHHS, Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) Publicaction 

Nº 92-0050, 1992 (http://www.ahcpr.gov/). 

Versión original: Doreen Norton, Rhoda McLaren, Exton-Smith. An investigation 

of geriatric nursing problems in the hospital. London: National Coorporation for 

the Care of Old People (now the Centre for Policy on Ageing); 1962. 

Comentarios: Algunos autores han sugerido que, además de ser útil en la 

detección de pacientes en riesgo de desarrollar úlceras por presión, puede ser 

útil también como método de detección de ancianos de riesgo en un hospital 

(población diana para intervenir, riesgo de infección nosocomial, etc.). (Martí 

Masias J., et al. Rev Esp Geriatr Gerontol 1995; 30: 360-4).  
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Annex 5 

Enquesta validada de satisfacció PCAS 

Versió en castellà del primary care. 

 

1. ¿Cómo de satisfecho está con la preparación de su alta hospitalaria? 

[1] Completamente satisfecho, no podría ser mejor.  

[2] Muy satisfecho.  

[3] Algo satisfecho.  

[4] Ni satisfecho ni insatisfecho.  

[5] Algo insatisfecho.  

[6] Muy insatisfecho.  

[7] Completamente insatisfecho, no podría ser peor.  

 

2. La atención recibida en su centro de atención primaria es: 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Muy mala  Mala  Regular  Buena  Muy buena  Excelente 
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240 

Annex 6 

Protocols d’enllaç i PREAL - CAP Les Corts 
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Annex 7 

Full d’entrevista per al treball de camp 
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Utilització de recursos sanitaris: 

Reingressos hospitalaris: sí / no 

Urgències: sí / no 

Visites al CAP: sí / no 

Visites ATDOM: sí / no 

Visites no presencials: sí / no 

Trucada: sí / no 
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Annex 8 

Full de planificació de l’alta hospitalària en l’atenció primària 
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Annex 9 

Compromís del personal quant al secret professional 

  Versió:1 

Pàgina 246 de 1 

Data: 
Informació i compromís 

 

Informació 

L’entitat CAPSE, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 3 

de desembre, posa en el seu coneixement que el fet de signar el present 

document implica el coneixement, per part seva, que l’entitat CAPSE disposa 

d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així com un arxiu 

documental. 

Els destinataris de la informació són els estaments oficials que, per obligació 

legal, puguin exigir la cessió d’aquest tipus de dades (Ministeri de Treball i 

Seguretat Social, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 

Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya). 

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens 

entrega i té la facultat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i 

cancel·lació de les seves dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/99 

de 13 de desembre. 

Per exercir-los, haurà de dirigir-se, per escrit, al gerent. 
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El sotasignat, com a alumne d’infermeria de la nostra entitat, col·labora en tot el 

procediment de tractament de les dades de caràcter personal i es compromet a 

garantir el secret professional, obligació que es mantindrà, fins i tot, després de 

finalitzada la relació amb la nostra entitat. 

Només tindrà accés a les dades de caràcter personal per a aquelles tasques 

que comportin l’execució de les activitats pròpies de les seves funcions, i en 

cap cas les farà servir amb una altra finalitat. 

El sotasignat està conforme amb les premisses esmentades als dos apartats 

presentats i es compromet a aplicar les mesures de seguretat establertes per 

l’entitat pel que fa al tractament de dades de caràcter personal. 

 

 

Barcelona, a ________de__________de___ 

 

 

Nom i cognoms:    Responsable de l’entitat – Gerent 

Laura Sebastián Montal 

Signatura:     Signatura: 
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Annex 10 

Consentiment informat (versió en català) 

 

AUTORITZACIÓ 

 

He llegit i entès la informació que se m’ha donat, he pogut fer preguntes sobre 

l’estudi, he rebut respostes satisfactòries a les meves preguntes i he rebut 

suficient informació sobre l’estudi. 

 

He parlat amb (nom investigador) _______________________________ . 

Comprenc que la participació és voluntària, que puc retirar-me de l’estudi en 

qualsevol moment sense donar explicacions, sense que això comporti 

conseqüències d’algun tipus per a mi. 

 

Ús de les dades per a futures investigacions: accepto que les dades obtingudes 

en aquest estudi siguin utilitzades en posteriors investigacions relacionades 

amb l’atenció primària i hospitalària. 

 

SÍ___ No___ 

 

 

Per tant, presto la meva conformitat per participar en aquest estudi. 
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Data (dd/mm/aaaa): ___/___/ _____ 

NIE/DNI:__________________ 

 Data (dd/mm/aaaa): ___/___/ _____ 

NIE/DNI:__________________ 

Nom: ________________________ 

Signatura: 

 Nom: ________________________ 

Signatura: 

   

 

 

En cas que el pacient no pugui signar aquest document, i atorgui el 

consentiment de forma oral davant un testimoni, cal emplenar les següents 

dades: 

 

___________________ ______________ _____________________ Nom del 

testimoni     Data   Signatura del testimoni 
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Consentimiento informado (versió en castellà) 

 

AUTORIZACION 

He leído y entendido la información que se me ha dado, he podido hacer 

preguntas sobre el estudio, he recibido respuestas satisfactorias a mis 

preguntas y he recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con (nombre investigador) _______________________________ . 

Comprendo que la participación es voluntaria, que puedo retirarme del estudio 

en cualquier momento sin dar explicaciones, sin que esto traiga consecuencias 

de algún tipo para mí. 

 

Uso de los datos para futuras investigaciones: 

Acepto que los datos obtenidos en este estudio sean utilizados en posteriores 

investigaciones relacionadas con la atención primaria y hospitalaria. 

SÍ ___ No___ 

Por lo tanto, presto mi conformidad para participar en este estudio. 

Participante voluntario:    Investigador: 

Fecha (dd/mm/aaaa): ___/___/_____ 

NIE/DNI:__________________ 

 Fecha (dd/mm/aaaa): ___ /___ /_____ 

NIE/DNI:__________________ 

Nombre: _______________________ 

Firma: 

 Nombre: ________________________ 

Firma: 

 

Enfermera de enlace garante de la continuidad 
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En caso de que el paciente no pueda firmar este documento y otorgue el 

consentimiento de forma oral ante un testigo, por favor, cumplimentad los 

siguientes datos: 

 

___________________ ______________ _____________________ 

Nombre del testigo     Fecha   Firma del testigo 
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Annex 11 

Autorització per a la gravació d’imatges de pacients 
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Annex 12  

Full informatiu (versió en català) 

 

Benvolgut/da senyor/a,  

La informació inclosa a continuació descriu l’estudi i el paper que vostè hi pot 

exercir com a participant. Tal informació l’ajudarà a decidir si desitja participar 

en aquest estudi. Si us plau, llegeixi atentament aquest document i en cas 

necessari no dubti a sol·licitar-ne més informació. La investigadora principal, 

Sra. Mireia López, respondrà a qualsevol de les preguntes que vostè li plantegi 

sobre aquest document i sobre l’estudi. 

Propòsit de la investigació. Es demana el seu consentiment voluntari per  

participar en un estudi, l’objectiu del qual és determinar l’efectivitat dels 

programes de seguiment a l’alta hospitalària. Les seves apreciacions, ens 

ajudaran en la generació d’estratègies de millora, que busquen com a objectiu 

final facilitar la continuïtat assistencial. 

Procediments de l’estudi. Si vostè ha estat escollit per participar en l’estudi, la 

investigadora comprovarà els criteris d’inclusió/exclusió, li explicarà i li lliurarà el 

full informatiu de l’estudi. Després, si vostè decideix participar-hi, signarà el 

consentiment informat. A continuació, es farà una entrevista per conèixer el seu 

estat de salut i grau de satisfacció amb les intervencions des de l’alta 

hospitalària. Als 3 i 6 mesos posteriors de la data de l’alta, s’auditarà la seva 

historia clínica per tal de registrar els possibles reingressos hospitalaris. 

Que haurà de fer vostè? El que vostè haurà de fer, si accepta ser participant 

de l’estudi, és estar disposat a respondre totes les preguntes i, en cas de 

reingrés hospitalari, contactar amb la Sra. Mireia López en el número de telèfon 

932275590 - ext. 381166 o per mitjà de l’adreça de correu electrònica 

lescorts@clinic.ub.es. No haurà de fer res més. 

 

Infermera d’enllaç garant de la continuïtat assistencial 
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Beneficis esperats. Aquests resultats serviran per desenvolupar estratègies 

de millora en la prestació dels serveis de salut, la qual cosa es traduirà en 

beneficis per a la població. 

Compensació. No hi haurà cap compensació econòmica per la participació en 

aquest estudi d’investigació. 

Riscos. Vostè no se sotmetrà a cap risc, ja que en l’estudi no es prendran 

mostres de laboratori, ni es donaran medicaments, ni s’aplicarà cap altre 

procediment invasiu. Només se li administrarà un qüestionari i es farà un 

seguiment. 

Cost de la seva participació. Cap. 

Protecció dels participants. D’acord amb la Llei, el Comitè d’Ètica de 

l’Hospital Clínic, ha donat la seva opinió favorable sobre aquest estudi. La seva 

participació en aquest estudi és voluntària. Pot negar-se a participar-hi o 

suspendre la seva participació en qualsevol moment al llarg de l’estudi sense 

cap sanció. Si accepta participar en l’estudi, haurà de signar i datar en dos 

documents originals el document de consentiment informat adjunt. En aquest 

instant a vostè se li lliurarà un original d’aquest consentiment informat i la 

investigadora principal conservarà l’altre. 

Confidencialitat i protecció de dades: La informació que s’obtingui serà 

utilitzada per a propòsits de l’estudi i no es compartirà amb altres persones no 

involucrades en ell. Addicionalment, si vostè dóna la seva autorització, les 

dades que s’obtinguin en aquest estudi, seran utilitzats en posteriors 

investigacions relacionades amb l’atenció primària i hospitalària. El seu nom no 

s’utilitzarà en cap report o publicació. El seu registre de l’estudi i dades 

obtingudes sobre vostè seran confidencials d’acord amb la Llei Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

Amb qui ha de contactar, en cas de requerir-ho. En cas de necessitar 

qualsevol aclariment o tenir qualsevol dubte relacionat amb l’estudi, pot 

comunicar-se amb la Sra. Mireia López, investigadora principal. Telèfon de 

contacte: 932275590 - ext. 381166.  
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Hoja de información (versió en castellà) 

 

Estimado/a señor/a:  

La información incluida a continuación describe el estudio y el papel que usted 

puede desempeñar como participante. Tal información le ayudará a decidir si 

desea participar en este estudio. Por favor, lea atentamente este documento y 

en caso necesario no dude en solicitar más información. La investigadora 

principal, la sra. Mireia López, responderá a cualquiera de las preguntas que 

usted le plantee sobre este documento y sobre el estudio. 

Propósito de la investigación. Se pide su consentimiento voluntario para 

participar en un estudio, cuyo objetivo es determinar la efectividad de los 

programas de seguimiento al alta hospitalaria. Sus apreciaciones nos ayudarán 

en la generación de estrategias de mejora, que buscan como último fin facilitar 

la continuidad asistencial. 

Procedimientos del estudio. Si usted es elegido para participar en el estudio, 

la investigadora comprobará los criterios de inclusión/exclusión, le explicará y 

entregará la hoja informativa del estudio. Luego, si usted decide participar, 

firmará el consentimiento informado. A continuación, se hará una entrevista 

para conocer su estado de salud y grado de satisfacción con las intervenciones 

desde el alta hospitalaria. A los 3 y 6 meses posteriores de la fecha del alta, se 

auditara su historia clínica para registrar los posibles reingresos hospitalarios. 

¿Que tendrá que hacer usted? Lo que usted deberá hacer, si acepta ser 

partícipe del estudio, es estar dispuesto a responder a todas las preguntas y en 

caso de reingreso hospitalario, contactar con la Sra. Mireia López en el teléfono 

932275590 - ext. 381166 o en el correo lescorts@clinic.ub.es. No tendrá que 

hacer otra cosa distinta a esta. 

Beneficios esperados. Estos resultados servirán para desarrollar estrategias 

de mejora en la prestación de los servicios de salud, lo que se traducirá en 

beneficios para la población atendida. 
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Compensación. No se le pagará ninguna compensación por la participación en 

este estudio de investigación. 

Riesgos. Usted no se someterá a ningún riesgo, ya que en el estudio no se 

tomarán muestras de laboratorio, ni se darán medicamentos, ni se aplicará 

ningún otro procedimiento invasivo. Solo se le administrará un cuestionario y se 

hará un seguimiento. 

Coste de su participación. Ninguno. 

Protección de los participantes. De acuerdo con la Ley, el Comité de Ética 

del Hospital Clínico, ha dado su opinión favorable sobre este estudio. Su 

participación en este estudio es voluntaria. Puede negarse a participar o 

suspender su participación en cualquier momento a lo largo del estudio sin 

sanción alguna. Si acepta participar en el estudio, deberá firmar y fechar en dos 

documentos originales el documento de consentimiento informado adjunto. En 

ese instante a usted se le entregará un original de este consentimiento 

informado y la investigadora principal conservará el otro. 

Confidencialidad y protección de datos. La información que se obtenga será 

utilizada para propósitos del estudio y no se compartirá con otras personas no 

involucradas en él. Adicionalmente, si usted da su autorización, los datos que 

se obtengan en este estudio serán utilizados en posteriores investigaciones 

relacionadas con la atención primaria y hospitalaria. Su nombre no se utilizará 

en ningún informe o publicación. Su registro del estudio y los datos obtenidos 

sobre usted serán confidenciales de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

A quién contactar en caso de requerirlo. En caso de necesitar más 

aclaraciones o tener cualquier duda relacionada con el estudio, puede 

comunicarse con la Sra. Mireia López, investigadora principal. Teléfono de 

contacto: 932275590 - ext. 381166.  
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Annex 13 

Representant legal de la direcció del CAP Les Corts 
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Annex 14 

Aprovació del Comitè de Recerca CAPSE - Gesclínic 
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Annex 15 

Aprovació Comitè ètic d’investigació clínica Hospital Clínic 
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Annex 16 

Direcció d’investigació de l’Hospital Clínic 
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Annex 17 

Resultats d’anàlisi univariada 

Taula 1: Qualitativa  

Taula 2: Quantitativa 

Taula 3: Seguiment qualitatiu 30 dies 

Taula 4: Patologia 30 dies 

Taula 5: Seguiment qualitatiu 90 dies 

Taula 6: Patologia 90 dies 

Taula 7: Seguiment qualitatiu 180 dies 

Taula 8: Patologia 180 dies 

 

 

 

 



 

262 

Taula 1: Qualitativa 
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Taula 2: Quantitativa  
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Taula 3: Seguiment qualitatiu 30 dies 
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Taula 4: Patologia 30 dies 
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Taula 5: Seguiment qualitatiu 90 dies 
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Taula 6: Patologia 90 dies 

 

  



 

268 

Taula 7: Seguiment qualitatiu 180 dies 
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Taula 8: Patologia 180 dies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

270 

Annex 18 

Resultats logística bivariada 

 

Taula 1: Qualitativa Basal 

Taula 2: Seguiment qualitatiu 30 dies 

Taula 3: Seguiment qualitatiu 90 dies 

Taula 4: Seguiment qualitatiu 180 dies  
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Taula 1: Qualitativa Basal 
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Taula 2: Seguiment qualitatiu 30 dies 
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Taula 3: Seguiment qualitatiu 90 dies 
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Taula 4: Seguiment qualitatiu 180 dies 
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Annex 19 

Filmacions d’entrevistes (s’entreguen en un arxiu adjunt al document de tesi en 

format electrònic). Autoritzacions d’imatge
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