
Estratègia de recerca a SSIBE 
2018 - 2020 
 

Febrer 2019 



1. Atenció centrada en les persones 
c. Salut comunitària 

 
Marc general 
Pla estratègic SSIBE 2018-2021: 
 

Prioritats i objectius on es varen proposar accions relacionades amb recerca, 
pendents d’aprovar  i publicar (jornada 14/06)  
 

2. Professionals i equips 
b. Reconeixement 
c. Empoderament 
e. Som un equip 

3. Model assistencial i organitzatiu 
c. Impuls de la docència i la recerca 
d. Transversalitat i treball interdisciplinari 

Palanques transversals 
• Comunicació interna 
• Formació 



Estratègia  recerca 2018-2020 
 

 

Cronograma: 
 
1- Revisar  i perfilar proposta: 

• Incorporació  aspectes marc pla estratègic (jornada 14/6/18)  
• Debat obert on line (Comitè Recerca i Consell DRF): esmenes i 

propostes (19/6/18 a 2/7/18) 
 

2- Comitè de Recerca 10/7/18:   
• Debat i aprovació  proposta estratègia 
• Priorització  accions  2018 

 
3- Inici d’accions jul-oct 2018 
 
4- Consell DRF 31/10/18 

• Revisió i aprovació  estratègia 
• Aprovació accions 4t trim. 2018 i pla general 
 

5- Priorització accions 2019-2020 i seguiment : 
• Proposta: Comitè de Recerca 12/02/19 
• Revisió i aprovació: Consell DRF  05/03/19 
• Seguiment Comitè Recerca (trimestral) i Consell DRF 



Estratègia  de recerca 2018-2020 

I. Objectius finalistes (de resultats) 
 

1. Incrementar el nombre de projectes d’elaboració pròpia 
a. Beca  de recerca Joan Prat 
b. Flexibilitzar requeriments  i personalització del suport   
c. Promoció i publicitat de les accions de suport a la recerca disponibles 
 

2. Increment i millora de comunicacions  a congressos  sobre treballs de recerca 
a. Ajuts a la presentació de comunicacions orals  de treballs de recerca 
b. Publicitar ajuts a la presentació de treballs de recerca per  a residents 
c. Potenciar  el compliment del procediment establert   
 

3. Millorar impacte intern:  difussió interna i aplicació de resultats 
a. Potenciar comunicació  activitats  recerca: noticies selectives, butlletí periòdic, xarxes 
b. Sessions i seminaris públics (treballs sobre temes aplicables d’interés general) 
c. Comunicació a la Direcció corresponent de treballs aplicables en la pràctica 
d. Jornada recerca 2020:  mesures per facilitar participació de metges   

 

Es plantegen els objectius a assolir en aquests tres anys (1-10),  
agrupats en Resultats (I) i Procès (II) i les accions  previstes per avançar-hi (a, b, c,..).  

Objectius i accions (1/3) 



Estratègia  de recerca 2018-2020 
 
 

4. Increment de finançament: promotors externs i convocatòries públiques  
a. Detecció d’oportunitats i acompanyament  
 

5. Incrementar el nombre d’articles  publicats per professionals clínics 
a. Accions de formació i suport 

Objectius i accions (2/3) 

II. Objectius estructurals i de procés: 
 

6. Conèixer  opinió  general sobre  recerca 
a. Fer enquesta  general  d’opinió a tots els professionals revisar objectius i accions, si 

escau 
 

7. Empoderar  els serveis  clínics  en la recerca 
a. Identificar  referents  de recerca a cada servei (obligat en especialitats docents) i 

reconèixer-los la dedicació específica   
b. Potenciar la recerca dels Adjunts amb activitat docent 
c. Participació rotatòria de responsables d’unitats assistencials en Comitè de Recerca 

 

8. Configurar línies de recerca i grups de recerca 
a. Fomentar els estudis en equip i interdisciplinars 
b. Programar  temps específic per  activitats de recerca en sessions d’unitats assistencials 



Estratègia  de recerca 2018-2020 

 
9. Potenciar  la formació en recerca 

a. Revisar oferta general de formació continuada en recerca :  durada i horaris; 
compatibilització  amb  formació a residents. 

b. Millorar el disseny de la propaganda i difusió dels cursos.  
 

10. Potenciar el reconeixement de la dedicació en Recerca  
a. Disposar de temps dins horari  estructurat per a la recerca. 
 Adaptació  personalitzada, a càrrec de Comandaments, segons projectes i activitat 
b. Valoració efectiva de les activitats de recerca en l’acreditació i reacreditació de tutors 
c. Revisar la repercussió real de la recerca en la carrera professional 

Objectius i accions (3/3) 



Priorització d’accions (1/4)  - Inicials i continuades 
 
Termini  Acció Objectiu a que correspon Situació  

a  27-02-19 

Juny  2018 
i bianual: 
Gener 
2020, ... 

1.a. Beca  de recerca Joan 
Prat 

1. Incrementar el nombre de 
projectes d’elaboració pròpia 

Convocada, i concedida 
2019. Treballs en curs. 
 

Juny 2018 i 
seguiment 
indefinit 

2.a. Ajuts a la presentació de 
comunicacions orals  de 
treballs de recerca 

2. Increment i millora de 
comunicacions  a congressos  
sobre treballs de recerca 

Oberts i publicitats.  
Adjudicades les primeres  
sol·licituts 

Setembre 
2018  i 
seguiment 
indefinit 
 

3.b. Sessions i seminaris 
públics (treballs sobre temes 
aplicables d’interés general) 

 

 
 
3. Millorar impacte intern:  
difussió interna i aplicació de 
resultats 
 

Iniciat setembre 2018: 
- Vacunes: 12/09/18 
- Estils de vida/estat de 

salut: 15/11/18 
Programar 2019:  
- Cronicitat 

Juliol 2018 i 
actualitzar 
anualment 
 

3.c. Comunicació a la Direcció 
corresponent de treballs 
aplicables en la pràctica 
 

Comunicació feta  28/08/18.  
 
Pendent  feed-back 

Octubre 
2018 
Repetir  bi-
anualment: 
Set 2020,.. 

6.a. Fer  enquesta  general  
d’opinió a tots els 
professionals 
 Revisar objectius i accions si 
escau  

6. Conèixer  opinió  general 
sobre  recerca 
 

Feta oct’18 
Anàlisi  i interpretació 
efectuats. Reforça  
estratègia prevista. 



Priorització accions (2/4)  

Centrades en serveis assistencials, via comandaments 
 
Termini Acció Objectiu a que 

correspon 
Situació  
a 27-02-19 

Juny 2018 i 
seguiment 
indefinit 

7.c. Participació rotatòria de 
responsables d’unitats 
assistencials en Comitè de 
Recerca 

 
 
 
 
7. Empoderar  els serveis  
clínics  en la recerca 
 

Iniciat al Comitè de juny’18 , 
amb continuïtat. Mensual.   
Bona percepció. 

Feb-Maig 
2019 

7.a. Identificar  referents  de 
recerca a cada servei (obligat en 
especialitats docents) i reconèixer-
los la dedicació específica   

Iniciat en 1 EAP. 
Pendent  establir 
procediment per 
generalitzar-ho 

Juny-Nov 
2019 

7.b. Potenciar la recerca dels 
Adjunts amb activitat docent 

Juny-Nov 
2019 

8.a. Fomentar els estudis en equip 
i interdisciplinars 

 
 
8. Configurar línies de 
recerca i grups de 
recerca 
 

Juny-Nov 
2019 
 

8.b. Programar  temps específic 
per  activitats de recerca en 
sessions d’unitats assistencial 

Juny-Nov 
2019 
 
 

10.a. Disposar de temps dins 
horari  estructurat per a la recerca: 
adaptació  personalitzada, a càrrec 
de Comandaments, segons 
projectes i activitat 

10. Potenciar el 
reconeixement de la 
dedicació en Recerca  



Priorització accions (3/4) 

Unitats tècniques de suport 
 

Termini Acció Qui Objectiu a que 
correspon 

Situació  
a 27-02-19 

Març-
Abril 
2019 

1.c. Promoció i publicitat de les 
accions de suport a la recerca 
disponibles 
2.b. Publicitar ajuts a la presentació 
de treballs de recerca per  a 
residents 

 
 
 
Dpt. 
Recerca 
 
 

 
 
1. Incrementar el 
nombre de projectes 
d’elaboració pròpia 
 
2. Increment i millora 
de comunicacions  a 
congressos  sobre 
treballs de recerca 

Abril-
Maig 
2019 

1.b. Flexibilitzar requeriments  i 
personalització del suport   
2.c. Potenciar  el compliment del 
procediment establert   

Acció 
contínua 

4.a. Detecció d’oportunitats i 
acompanyament  

 

 
 
Dpt. 
Recerca 
 

4.Increment de 
finançament: 
promotors externs i 
convocatòries 
públiques  
 

Publicació 
convocatòries 
publiques 
Suport preparació i 
tramitació 

Jul-Nov  
2019 

3.a. Potenciar comunicació  activitats  
recerca: noticies selectives, butlletí 
periòdic, xarxes 

Dpt. 
Recerca 
+ UAC 

3. Millorar impacte 
intern:  difussió 
interna i aplicació de 
resultats 



Priorització accions (4/4) 
 

Termini Acció Qui Objectiu a que 
correspon 

Situació  
a 27-02-19 

2020 3.d. Jornada recerca 2020:  
mesures per facilitar participació de 
metges   

Direcció 
assistencial 

3. Millorar impacte 
intern:  difussió interna 
i aplicació de resultats 

2020 9.a. Revisar oferta general de 
formació continuada en recerca:  
durada i horaris; compatibilització  
amb  formació a residents. 

Recerca 
+  
Formació 
+ 
Docència 

 
 
 
9. Potenciar  la 
formació en recerca 
 

2020 9.b. Millorar el disseny de la 
propaganda i difusió dels cursos 

2020 
 

5.a. Accions de formació i suport Dpt. 
Recerca 

5. Incrementar el 
nombre d’articles  
publicats per 
professionals clínics 

2020 10.b. Valoració efectiva de les 
activitats de recerca en l’acreditació 
i reacreditació de tutors 

 
Docència 

 
 
10. Potenciar el 
reconeixement de la 
dedicació en Recerca  
 

2020 10.c. Millorar la repercussió real de 
la recerca en la carrera 
professional 

 
RRHH 
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