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• PD6-HES
• Projectes Europeus
• KIT-HES

Consideracions inicials.
El Sistema Sanitari Català
7,722,203
Gener 2021

> 160
Entitats proveïdores
del CatSalut

Cobertura
universal
.

>16,000
Aplicacions existents en el
sistema sanitari Català
1 EMR En Atenció Primària
2022
> 27 EMR Atenció
Especialitzada
>10 En Salut mental i
SocioSanitari

Pressupost Salut
10.600 milions d’€

940
Centres d’atenció primària
i atenció especialitzada.

Consideracions inicials.

Plataforma tecnològica: Servei Català de la Salut
La Meva Salut
> 4 M usuaris

Atenció
Primària EMR

SI: Socio
Sanitari

late 80s
early 90s

Atenció
Especialitzada
(HIS)

Recepta electrònica
(SIRE)

PACS imatge digital (SIMDCAT)

416 M de prescripcions
37,000 professionals sanitaris usuaris
1,346 M dispensacions
2000

2006

2007

2009

> 4,000 M estudis d’imatge

2014

2018

2020

Gestió de processos
Interoperables (IS3)
Registre Central
d’assegurats
(RCA)
7,697,069 (2021)
+ 43,224 (2020)

Historia Clínica
compartida (HC3)
> 600 M documents
> 70% dades
estructurades

> 12,6 M
e Consulta / Video
consulta
> 10 M

Plataforma tecnològica: Servei Català de la Salut
PDS (Plataforma Digital de Salut)

Limitacions dels Sistemes d’informació
actuals en l’ecosistema sanitari Català
Ampli ecosistema
d’aplicacions amb
lògica empresarial i
models de dades
propietaris

Solucions antigues
augment global del
deute tecnològic

Comunicació entre els
proveïdors i els serveis
centrals (CatSalut)
mitjançant solucions
d’interoperabilitat
estàtiques i sovint
incoherents.

Elevats costos de
manteniment i
desenvolupament
correctiu i evolutiu

Dificultats per
transversalitzar les
innovacions de forma
sistèmica i implantar
les millors practiques

Model Rígid que no
afavoreix l’adaptació
del canvi.

Transformació digital per sectors
•

Primera onada: productes i serveis fàcils de transformar a
digital (costos d'unitat addicional i distribució gairebé iguals
a 0)

•

Segona onada: sectors tradicionals on la dimensió física serà
sempre important La salut se situa al terç més baix de les
indústries en maduresa digital

Barreres per a l'adopció de la salut digital

American Medical Association digital health care 2016 & 2019 study findings:

2016:
• Does it work?
• Will I receive payment?
• Will I be liable?
• Will it work in my practice?

2019:
• Increase in the number of
physicians that see a definite
advantage in digital tools
• Adoption of digital tools has
grown significantly among all
physicians
• Adoption of remote care
tools such as tele-visits and
remote monitoring had the
most movement

Barreres per a l'adopció de la salut digital
•

Les barreres per a
l'adopció de la salut digital
són no tecnològiques, sinó
organitzatives i culturals

•

L'obstacle més important
és la manca d'habilitats
dels professionals de la
salut (des de l'equip
directiu fins als
treballadors de primera
línia), però el quart són
sistemes heretats!

Barreres per a l'adopció de
tecnologies de la informació sanitària

Barreres per a l'adopció de
tecnologies de la informació sanitària

Reclamació cap a un canvi

els metges demanen una revisió de
la història clínica electrònica

No som els únics que emprenem
aquest viatge…

Estrategia digital de salut a Catalunya

S/Què és el PD6?

Què és el PD6?
És un projecte eminentment de gestió de la
informació
Pretén posicionar els sistemes d’informació de
Catalunya entre els millors del món
Eina de suport a totes les línies del Pla de Salut
Participat per tot el sistema: +300 persones
15 línies estratègiques
1 producte estrella: Historial Electrònic de Salut

S/Línies estratègiques del Pla
Data
Repository

New sources of
information

Personal Health
folder

Primary Care Information System

eHealth

Mobility Plan

Artificial
Intelligence

Analytical
repository

Technological
services

Hospital Information System

Internet of
Things

User
experience and
online
collaboration

Digital and
analytics
workforce
development

New Electronic
Health Record
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Core processes
transformation

2

Digital transformation

3

Sectorial Plans
(Mental Health, Intermediate care, Public Health, Research, Pharmacy)

Sectorial plans
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Shock plan for the clinical workplace

Shock plan
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S/Què és el HES?

S/Què és el HES?
L’Historial Electrònic de Salut (HES) longitudinal és la peça principal del Pla
Director de Sistemes d’Informació del SISCAT i representa el repositori
funcional i tècnic de tota la informació del ciutadà que cal enregistrar i
compartir al llarg del sistema sanitari.
No es tracta només, ni principalment, d’una actualització tecnològica,
sinó d’un model per a la gestió de les dades i una arquitectura dels
sistemes d’informació que es correspon i s’avança als canvis que
s’estan produint en el model assistencial, pel que fa a les relacions
del ciutadà amb el sistema sanitari, en els processos de treball i en les
relacions entre els propis professionals. També es preveuen
mecanismes per intensificar la col·laboració entre els diferents actors
del sistema sanitari, per definir estàndards semàntics i tècnics i per
compartir i treure profit de la innovació tecnològica.
Font: PDSIS (2018)

Actual vs Futur

El projecte
▣ Fase 1 del projecte: propers 4 anys = 40 milions d'euros de
pressupost pluriannual (Relentitzacio per la covid19)

▣ Desenvolupament de les bases de la nova HC (de la H.C.
compartida a la HC. unica)

▣ Comencem per l'atenció ambulatòria (+salut mental comunitària,
+atenció residencial, +integració amb l'atenció social

▣ Establiment d'un nou model de relació amb l'atenció especialitzada
i intermedia.

Aproximacions per dur a terme el canvi
•

Tres alternatives principals:

1. Compra d’una “mega-suite” comercial
2. Compra de diferents peces comercials, seguida d’una integració
seguint els estàndards desitjats

3. Una actualització tecnològica dels productes actuals amb objectiu de
millora la UI/UX i, potencialment, solucionar els problemes de base de
dades i interoperabilitat

•

Nosaltres proposem una altre opció:

– Trasllat dels serveis principals, dades i capacitats a un nou paradigma
fonamentat en una plataforma basada en el coneixement (knowledgedriven platform), dins d’una infraestructura de serveis i un entorn de
desenvolupament d’aplicacions modern

Arquitectura
La nostra proposta és traslladar els serveis “core”, les dades i les
capacitats a un nou paradigma basat en una plataforma basada en el
coneixement, dins d'una infraestructura de serveis i un entorn de
desenvolupament d'aplicacions modern.

Projectes empresarials i
serveis horitzontals
Model de coneixement clínic:
repositori de dades i
terminologia
Components d’arquitectura:
Service Mesh, API Manager,
Kafka, Keycloack, Motor de Regles

Fonaments tecnològics:
Openshift, Oracle Rac, Mongo

Cap a on anem!

Model de dades basat en estàndards oberts (bbdd
de persistència)
▣

Desacoblar les dades de les aplicacions, emmagatzemant les
dades en format obert

▣

Les dades han de seguir al pacient, trencar els SILOS
d’informació

▣

Fomentar la integració i col·laboració

▣

Permetrà transversalitzar les innovacions a tot el sistema

▣

Cal fixar una solida governança de les dades que impliqui als
assistencials i la indústria.

▣

No es senzill, però el compromís del departament es clau.

• PD6-HES
• Projectes Europeus
• KIT-HES

Estratègia
Millora resultats
salut

Innovacio /
Transformació/
Resiliència

x

x

Reconstruccio
econòmica i social,
reindustrialització

Activitats de
suport

Logística
TICs
Infraestructura

Prevenció

Diagnòstic

Preparació

Intervenció

Rehabilitaci
ó

Monitoritz
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Governança
PLA
SALUT

PERIS

Secretaria General

PAIS

PSISTEMES

Oficina d’Innovació I Transformació
PPMO
Infraestructures

PMO1 PMO 2

PMO n-1 PMO n

Programa d’Innovació I Transformació

PPMO
Assistencial TICs

PMO1 PMO 2
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PMO n-1 PMO n

Projectes
Intel·ligència epidemiològica

SG Salut Pública

Anatomia Patològica Digital (SIMDCAT)

CatSalut

Digitalització òmiques

CatSalut

Historial Electrònic Salut - modelat dades

CatSalut

Telemonitoritzacio

CatSalut

Modernització de les estacions clíniques de treball especialitzada

CatSalut

Formacio professionals sanitaris

DG
Professionals

Modernització Equipament tecnològic (PLA INVEAT)

CatSalut

Acció Estratègica Atenció primària

CatSalut

(Pendent definicio)
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Projectes
Oncologia de precisió

SG Salut Pública

Gestió optima i innovadora de la prestació farmacèutica

CatSalut

Modernitzar estructures, equipaments i tecnologies medicació

CatSalut

Aplicació de prescripció i vigilància de productes sanitaris

CatSalut

Renovació de LAN de centres sanitaris

CatSalut

Modernització de l’ estació de treball especialitzada i incorporació de nous col·lectius (ARGOS)

CatSalut

Modernització de les eines tecnològiques per desplegar un nou model d’interacció, atenció i servei a la ciutadania
per a l’àmbit sanitari

DG
Professionals

Anella Sanitària (dins transformació nus)

CatSalut

Ciutadania-CRM

CatSalut
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Projectes
ERPt

SG Salut Pública
CatSalut

Equipaments PAIS
Línies Esterilització Covid

CatSalut

Logistica 4.0

CatSalut

CriticCat

CatSalut

Adaptació Bugaderies Hospitals Cov

CatSalut

Transplancat 5ng- Covid

DG
Professionals

Rehabilitacio Pacients Covid - Atencio domiciliaria

CatSalut

Activitats Sociosanitaria Covid19

CatSalut
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Projectes
Ciclotró

SG Salut Pública

Protonterapia

CatSalut

Unitats funcionals 3D (Hospitals 4D5G)

CatSalut
DG
Professionals
CatSalut
CatSalut
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• PD6-HES
• Projectes Europeus
• KIT-HES

KIT HES
Requeriments del projectes TIC de Salut per anar alineats amb l’estrategia i
construcción del nou Historial Electronic de Salut HES.

Barcelona, d'octubre del 2021

Àmbit d’aplicació
• Les prescripcions que proposa aquest document són d’aplicació a tots els
projectes que tenen les següents característiques:
§ Es desenvolupen dins el Sistema de Salut de Catalunya
§ Disposen de fons finalistes, per exemple:
•
•
•
•
•

FEDER
REACT
Next Generation Europe
EIT Health
Horizon Europe

• IMI

§ Tenen un component de tecnologies i sistemes d’informació que té afectació directa
o indirecta a la Plataforma de Salut Digital corporativa (integració amb el programari
actual, nous components tecnològics, etc.)
§ Requereixen la utilització de dades del Sistema de Salut de Catalunya

Objectius del document
• Proveir d’un marc que ajudi a alinear tots els projectes que tinguin un
impacte en les tecnologies i sistemes d’informació corporatius del Sistema
de Salut de Catalunya amb l’estratègia definida al Pla Director de Sistemes
d’Informació del SISCAT
• Alinear els nous desenvolupaments amb els diferents components de l’Historial
Electrònic de Salut de Catalunya (HES)
• Assegurar un ús racional de les diferents fonts de finançament
• Normalitzar els models d’informació clínica i evitar la creació de més silos
d’informació clínica
• Mantenir una consistència en les interfícies d’usuari (professionals i ciutadania)
• Garantir la consistència en l’ús d'estàndards al llarg de tot el cicle de vida dels
productes tecnològics
• Ajudar a racionalitzar el mapa de tecnologies i sistemes d’informació del SISCAT,
evitant duplicitats en plataformes /solucions tecnològiques
• Facilitar la compartició de les solucions desenvolupades per les entitats que foment
part del sistema sanitari
• Facilitar la sostenibilitat a llarg termini de les solucions i infraestructures
tecnològiques.

KIT HES: Oficina
de projecte i
funcions
Coordinació efectiva del
projecte incloent també
control, reporting i
justificació
Ha d’incloure
necessàriament dos perfils:

Product owner (relació
amb Oficina de Producte)
Business/technical
partner (relació amb
PPMO)

Alinear amb full de ruta de
producte i components de
la Plataforma de Salut
Digital

Model de
seguretat i
legal

Model
d’informació

Oficina de
projecte

Model
d’Intel·ligència
Artificial

Model
tecnològic

Model de
relació amb la
ciutadania

Oficina de projecte
• Objectiu:
§ Coordinació efectiva del projecte incloent també control, reporting i justificació
§ Ha d’incloure necessàriament dos perfils:
• Product owner (relació amb Oficina de Producte)
• Business/technical partner (relació amb PPMO)

§ Alinear amb full de ruta de producte i components de la Plataforma de Salut Digital

Productes
Inputs

Outputs

- Descripció de perfils professionals de product owner i business partner
- Model de relació amb PPMO i Oficina de Producte del Pla Director de Sistemes
del SISCAT
- Personal seleccionat
- Reporting segons model de relació
- Document d’alineament amb full de ruta de producte i components de la
Plataforma de Salut Digital

Model de seguretat i legal
• Objectiu:
§ Assegurar l’alineament amb les prescripcions de seguretat promogudes pel CESICAT
§ Assegurar la millor solució per registres unificats, encara que distribuïts, de la
informació, involucració dels pacients o representants en processos presencials i/o
remots, respectant les normatives actuals o generant-ne de noves.
§ Assegurar l’alineament amb el marc legal de privacitat de les dades:
• Oficina DPD (avaluació impacte, etc.)
• RGPD

Productes
Inputs

- Marc normatiu de seguretat (CESICAT), RGPD

Outputs

- Informe de seguretat, PIA’s, noves normatives.

Model tecnològic
• Objectiu:
§ Assegurar l’alineament amb les solucions tecnològiques de la Plataforma de Salut
Digital
§ Evitar la duplicitat de solucions tecnològiques
§ Ajudar a racionalitzar el mapa de tecnologies i sistemes d’informació del SISCAT
§ Garantir un ús racional del finançament
§ Garantir la continuïtat en les interfícies d’usuari (professionals)

Productes
Inputs

- Descripció de la Plataforma de Salut Digital i els seus components
- Template del Document d’Arquitectura

Outputs

- Document de definició del model tecnològic / Document d’Arquitectura

Model de relació amb la ciutadania
• Objectiu:
§ Mantenir una consistència en les interfícies d’usuari (ciutadania)
§ Garantir una consistència en l’experiència d’usuari (ciutadania)

Productes
Inputs

- Model d’UI/UX de ciutadania

Outputs

- Document de definició del model d’UI/UX

Model d’informació
• Objectiu:
§ Normalitzar els models d’informació clínica i evitar la creació de més silos
d’informació clínica
§ Garantir la consistència en l’ús d'estàndards al llarg de tot el cicle de vida dels
productes tecnològics
§ Definir el model d’interoperabilitat

Productes
Inputs

- Interfícies de comunicació actuals
- Relació d’estàndards emprats

Outputs

- Model de dades de producte
- Model d’integració proposat

Model d’Intel·ligència Artificial
• Objectiu:
§ Impulsar l’ecosistema de la IA en Salut promovent la recerca, el desenvolupament
i la innovació i facilitant la transferència de coneixement al Sistema de Salut de
Catalunya.
§ Promoure la millora de l’eficiència del Sistema de Salut de Catalunya
desenvolupant solucions d’IA a nivell sistèmic.
§ Promoure l’equitat, garantint l’accés a tot el Sistema de Salut de Catalunya de les
solucions desenvolupades.
§ Facilitar l’alineament estratègic de tots els agents implicats responent a les
polítiques i prioritats globals de Salut sense prioritzar interessos de tercers.
Productes
Inputs

- Algorismes que es volen desenvolupar
- Conjunt de dades a utilitzar pels algorismes

Outputs

- Model de desenvolupament de solucions d’intel·ligència artificial al SISCAT
- Model d’avaluació de solucions d’Intel·ligència Artificial
- Model d'integració i monitorització de solucions d'intel·ligència artificial al SISCAT

