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Línia Estratègica
1: Lideratge
1
Liderar l’ICS i estar a disposició del territori.
Cal que des del CC s’implementin plans de lideratge. Uns plans que han de ser globals, amplis i profunds i
que abastin tots els nivells de la nostra organització. Per tal de poder-los dur a terme serà necessari
implantar una formació específica que permeti alinear-los amb l’estratègia de la nostra organització.

Lideratge

Pla de
desenvolupament directiu

Participació
internacional
de PRICSInnòbics

Marca “ICS”

Pla de
Comunicació

Lideratge
Professional

Model
organitzatiu
territorial
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Línia Estratègica 1: Lideratge

Lideratge
*Liderar xarxes assistencials entre els diferents proveïdors del territori
*Incorporar la metodologia de valoració de competències en els processos de selecció de comandaments
*Consolidar l’avaluació periòdica del nivell competencial dels comandaments
*Implantar un sistema per identificar els talents i potenciar plans de Desenvolupament individuals
Enfortir el paper de l’HJ23 com a Hospital de referència en alta complexitat i terciarisme al conjunt del territori i a la Regió
Sanitaria de Terres de l’Ebre
Desenvolupar el model assistencial i d’hospital: Hospital quirúrgic i potenciar alternatives a l’hospitalització convencional

Liderar Xarxes
assistencials

Valorar
competències
selecció

Avaluació
directiva método
360º

Talents i
desenvolupame
nt individual

Complexitat i
Terciarisme
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Línia Estratègica
2: Atenció centrada en la persona
3
1
1

Desenvolupar un model d’atenció centrada en la persona.
En el qual es vetlli pel compliment dels drets i deures de la ciutadania en l’atenció sanitària, s’informi,

orienti, assessori i tracti als pacients i llurs familiars, s’atenguin les queixes, reclamacions i suggeriments
presentats i s’avaluï la seva satisfacció.
Atenció
centrada
en la
persona

Accessibilitat:
Gestió Llistes
d’espera

TSI cuida’m i
braille (1)

Pacient
Expert®

Projecte
GERIATRICS

TESEO
Gestor de
cues

Atenció a la
cronicitat

VoluntarICS

Consells de
Pacients

Projecte
ComSalut

Programa
CIVICS

Pla ITS

Cures
infermeria
(CARES)

(2)

Salut
Penitenciària

(1) TSI: Targeta Sanitària Individual. Cuida’m i Braille. Accés diferenciat
(2) Pla ITS: Pla de prevenció, control i atenció a les Infeccions de Transmissió Sexual
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Línia Estratègica 2: Atenció centrada en la persona
Atenció
centrada
en la
persona

* Millorar l’accessibilitat del ciutadà als serveis a partir dels processos claus
Millorar l’atenció, seguiment i l'avaluació en el procés d'hospitalització
Millorar l’atenció, seguiment i l'avaluació en el procés quirúrgic
Millorar l’atenció, seguiment i l'avaluació en el procés ambulatori
Millorar l’atenció, seguiment i l'avaluació en el procés d'urgències
*Millorar l’atenció, seguiment i l'avaluació dels pacients crònics
*Operativitzar la nova carta dels drets i deures
*Promoure la co-responsabilitatzació, autocura i l’autonomia del pacient
*Fomentar la participació del ciutadà

Accessibilitat

Gestió per processos

Carta drets i deures

Autonomia pacient
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Línia Estratègica
3: Qualitat i Seguretat
1
Promoure la cultura i la participació en Qualitat i Seguretat.
Ser una institució que integri la qualitat assistencial i la seguretat clínica en tota l’organització amb la
participació de les persones (ciutadania i professionals) adreçant-nos cap a l'excel·lència i sent referents
per a tots els grups d’interès, segons el PLA D’ACCIÓ DE QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS
DE L’ICS 2015-2020.

Qualitat
i
Seguretat

Qualitat ICS.
Política i
Estratègia

Desenvolupar
Pla de
Qualitat

Acreditacions

Indicadors
Qualitat i
Seguretat (IQS)

Activitat
proactives en
seguretat de
pacients (ProSP)

PLAENSA

Quadre de
comandament
Qualitat
percebuda

Model ASSIR

Implantació
SIUAC
(Registre
reclamacions)

Unitats
Territorials de
Seguretat dels
Pacients (UTSP)

Projecte
segones
víctimes
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Línia Estratègica 3: Qualitat i Seguretat
Qualitat
i
Seguretat

*Promoure el lideratge, la cultura i la participació en QiS
*Desenvolupar la política de QiS de l’ICS: Participació activa en les CAQIS

*Desenvolupar i avaluar estratègies proactives en SP (manual de processos,
aplicació proSP)
*Avaluar el sistema de notificació incidents i implantar pràctiques segures

Política de Qualitat

Aplicació proSP

Reacreditació HJ23
MADS

QC_QiS

Unitats de Segones
vícitmes

Contractes de Gestió

Sistemes de notificació
TPSC_Cloud
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Línia Estratègica
4: Participació
1
Promoure la participació en la gestió dels nostres professionals.
Cal facilitar la participació i la coresponsabilització dels professionals en la gestió, aportant eficàcia,
eficiència i innovació.

Participació

Grups de
Referents
Clínics

Avaluació
models
organitzatius
en AP

Model
avaluació
directius

Desenvolupa
ment de la
competència

Catàleg
Direcció per
Objectius
(DPO)

Implantació
TalICS (1)

Participació
agents socials

Projecte

PERSONESICS

(1) Aplicatiu TalICS: Plataforma per a la gestió del talent
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Línia Estratègica 4: Participació

Participació

* Facilitar la participació dels professionals en la planificació, seguiment i l'avaluació de l'estratègia
* Mantenir el procés de negociació i desplegament de l’acord de gestió com a eina de participació
Implantar un nou model organitzatiu a partir de la gestió del coneixement, els processos i els recursos
* Mantenir el funcionament de les Juntes com a òrgans de participació en el desenvolupament de la gestió
assistencial

Realitzar “PARTICIPA” (l’Enquesta de Clima i Lideratge) i elaborar un pla d' accions
*Revisar, millorar i avaluar el pla de comunicació interna

Participar PE

Acords de gestió

Nou model

Juntes

Enquesta Participa
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Línia Estratègica
5: Sostenibilitat
1
Desenvolupar mesures de sostenibilitat basades en la participació professional.
En un entorn marcat per la crisi econòmica, la necessitat de garantir la sostenibilitat de l’ICS i la qualitat
de les prestacions i els serveis que oferim implica un procés de reflexió estratègica que promogui la
participació dels professionals.

Sostenibilitat

Pla de
Necessitats i
Inversió 20162019

Adequació
econòmica al
contracte
programa

Ingressos de
tercers

Model
d’integració
Llicències
ambientals

Pla de
renovació
tecnològic

Sinergies i
economies
d’escala

Millora
contractació
energètica

Contractació
agregada

Centralització
de laboratoris
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Línia Estratègica 5: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Adequar el contracte programa a l'activitat realitzada
*Maximitzar la facturació a tercers i convenis

*Promoure la cultura de la gestió clínica i del coneixement
*Millorar el seguiment dels objectius vinculats a la contraprestació per resultat(DPO's)
*Desenvolupar eines de gestió que facilitin el seguiment pressupostari (Acords de Gestió)
*Dissenyar el Pla necessitats i inversió dels materials, equipaments i aparells tecnoassistencial cap l’ús raonable i
sostenible dels mateixos

Contracte Programa

Facturació a tercers i
convenis

Cultura Gestió
clínica

DPO's

Acords de Gestió
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Línia Estratègica
6: Responsabilitat Social Corporativa
1
1
Promoure activament una política de responsabilitat corporativa, estratègia “marca
ICS”, reputació i orgull.
Per garantir la sostenibilitat econòmica, ambiental i social, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels nostres
professionals, les comunitats en les quals opera i la societat en el seu conjunt. L'objectiu és promoure un model de gestió
sanitària des de la perspectiva de la responsabilitat social corporativa, orientat a impulsar mesures de sostenibilitat econòmica,

racionalitzar i optimitzar l'ús dels recursos energètics, millorar el clima laboral i promoure el compromís amb l'empresa i
posicionar l'organització en l'entorn social i institucional com a empresa responsable.

Responsabilitat
Social
Corporativa

Certificacions
i
Acreditacions

Bases de
Dades de Medi
Ambient

Eficiència
energètica

Recollida
selectiva
residus grup I
(domèstics)

Identificar
nivells de
cobertura

Millorar la
qualitat de la
informació

Pla de
Responsabilitat
Social
Corporativa

ICS Empresa
saludable
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Línia Estratègica 6: Responsabilitat Social Corporativa
Responsabilitat
Social
Corporativa

*Sostenibilitat i eficiència energètica: Territori més verd i més saludable

*Humanització dels espais: Territori amb un entorn més respectuós
*Millorar la qualitat de la informació: Territori més obert a la societat (web)
*Implantar el Pla de Responsabilitat social corporativa de l’ ICS
*Implantar una estratègia que faciliti el manteniment i l’ ampliació de
les certificacions mediambientals

Sostenibilitat i
eficiència energètica

Humanització espais

Pla social corporatiu

Web

Pla RSC_ICS
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Línia Estratègica
7: Xarxes i Pactes
3
1
1
Promoure, crear

i consolidar xarxes i pactes amb altres proveïdors sanitaris que

garanteixin la sostenibilitat i el progrés del sistema sanitari.
El treball en xarxa i els pactes estratègics són factors clau per donar resposta a la necessitat de coordinació
imprescindible en la continuïtat assistencial, per garantir l’equitat en l'assistència en qualitat, i per assegurar
la sostenibilitat al generar sinergies tant d'economia d'escala com del que és més important, sinergies de
coneixement.

Xarxes
i Pactes

Acord amb el
Centre de
Telecomunicacions
i Tecnologies de la
Informació (CTTI)

Convenis
empreses
públiques

Acord
ICS-ICO
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Línia Estratègica 7: Xarxes i Pactes
Xarxes
i Pactes
*Liderar xarxes assistencials entre els diferents proveïdors del territori
*Continuum assistencial: Establir comissions mixtes pròpies (ICS:HA_AP_GIPSS)
*Continuum assistencial: Establir comissions mixtes amb la resta de proveïdors (HA_AP)
Mantenir la Unitats Funcionals Territorials de Seguretat dels pacients amb l’AP
*Crear models d'acords ICS-IDI i ICS-ICO

Sér líders

UFTSP

Comissions territori,
pròpies

Rutes clíniques
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Model acords
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Línia Estratègica
8: Comunicació i TIC
1
Promoure el desenvolupament de les TIC i altres tecnologies de la Comunicació.
Les TIC es configuren com un element estratègic cabdal en el desenvolupament de la societat del segle
XXI, de tal manera que l’aposta estratègica de l’ICS cap a les TIC és un element transversal bàsic per tal
de situar-lo en una posició preeminent en l’àmbit de la salut així com en el de la recerca i docència.

Comunicació

Integració eines
de suport:
SAP,eCAP,
SILICON, GACELA

Implantació
Centricity

SISAP
(1)

Implantació
TAO-NET

Plataforma de
formació en
línia UAC

Nou web i
eines
comunicatives

Models
Benchmarking

Pla de
Seguretat
(LOPD)

Drets: ARCO

Mapa
d’escenaris de
risc

Localització
de pacients a
Urgències

e-consulta dins
de La Meva
Salut (LMS)

10 estratègies de
l’ICS per marcar
escenaris
mediàtics

Millora contínua
Quadre de
Comandament

Implementació
gestió del
medicament
Centres
Penitenciaris

(2)

(1) SISAP: Sistemes d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària
(2) Drets ARCO: Drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades personals
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Línia Estratègica 8: Comunicació i TIC
Comunicació

* Utilitzar les tecnologies en el desenvolupament del model d’atenció integral i integrada com un element clau de suport
als professionals
* Dissenyar eines que ens permetin avaluar els resultats de tot el procés assistencia i facilitin la presa de decisions a
nivell de comandaments

* Dissenyar eines permetin incorporar al ciutadà en el procés assistencial

Implicar ciutadans

No presencial (econsulta, visites virtuals)

LMS

QC

gencat.cat/ics

Web/blogs
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Línia Estratègica
9: Recerca i Innovació
1
Promoure la recerca i la innovació en Salut.
Com a elements clau perquè el sistema sanitari pugui fer la funció de prevenir, curar i alleugerir el
patiment de pacients, promoure la salut de les persones i assolir estàndards de qualitat i sostenibilitat en
l'assistència sanitària.

Recerca

Programa
d’innovació de
l’ICS (PRICS) INNÒBICS

Col·laboracions
amb instituts
de recerca

Jornades de
recerca

Impulsar la
recerca en l'àmbit
de l’Atenció
Ciutadana

Programes
d’intensificació
en recerca de
cures

Publicacions en
revistes
d’impacte en el
sector
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Línia Estratègica 9: Recerca i Innovació
Recerca

* Institut en xarxa: Potenciar la recerca d’excel·lència a partir d’establir sinèrgies amb la diferents institucions
i línies de serveis

* Promoure la participació dels professionals en la generació d’idees, generant dinàmica d’implementació de
projectes de millors pràctiques (INNOBICS)
Promoure la cultura de la recerca i l’avaluació en diferents àrees de coneixement (quirúrgica, mèdica,
Rehabilitació...)
Crear una oferta formativa en Metodologia Investigadora amplia per tots els col·lectius professionals, en
especial interès en el desenvolupament de Projectes de Recerca
Incorporar en el procés de sel.lecció perfils en recerca
* Buscar finançaments alternatius per retenir talent al territori

Sinèrgies

Generar idees (innobics)

Crear Beques

Cultura recerca

gencat.cat/ics
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Línia Estratègica
10: Coneixement
1
1
Promoure la docència i la gestió del coneixement
L’ICS és una empresa que demostra la seva capacitat de treballar amb el coneixement, forma cada any
en els seus centres 2.400 especialistes de 49 especialitats diferents en ciències de la salut, acull més de
4.500 alumnes de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres ensenyaments, així com l’activitat
de formació continuada dirigida als seus professionals.

Coneixement

Política de
medicament
2016-2020

Eines de
suport a la
presa de
decisions

Guies
Clíniques

Grup
intraterritorial
de
coneixement

Mapa docent
(pregrau,
postgrau, formació
especialitzada)

Regulació de
Centres de
coneixement
corporatiu

Orientació a
Resultats
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Línia Estratègica 10: Coneixement
Coneixement

*Promoure estratègies per facilitar i fomentar l’acreditació docent universitària (ANECA, AQU) (metges i
infermeres)
*Adaptar-se a l’ implementació de la Troncalitat.
*Implementar l’Avaluació de Projectes Assistencials nous en quan a efectivitat i Cost econòmic.
Acreditar totes les especialitats que compleixin els requisits (metges i infermeres)
*Crear un Grup Territorial Multidisciplinar de Gestió del Coneixement
*Crear l’ Aula de Formació ICS-Postgrau Universitat Rovira i Virgili
*Crear xarxes d’experts assistencials.
*Potenciar la participació en Guies Corporatives de l’ICS, Departament de Salut, Guía Salud-SNS de referents del
territori

Acreditació docent

Troncalitat

Grup territorial de
gestió del
coneixement

Aula formació ICSpostgrau URV

Xarxes experts
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Participar GPC
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Moltes gràcies

www.gencat.cat/ics
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