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Desplegament del Pla d’Enfortiment i Transformació
De l’aprovació al desplegament
El 4 de setembre es va aprovar el Pla d’Enfortiment i Transformació en ple extraordinari del Consell de Direcció del
CatSalut. Durant el mes de setembre s’ha avançat explicar al sector el pla i recollir els seus inputs, en conceptualitzar el
desplegament i en l’assignació dels recursos.

FASE DE CONCEPCIÓ:
•
•

Fer-ho junts, conjuntament amb el sector / agents implicats
Compromís d’experts, directius i professionals
•
•

•
•
•

Exposició a agents implicats
Recollir aportacions / idees

Definició del pla de desplegament operatiu
Establir fases, objectius i calendari
Presentació al Gerents Territorials i personal de les regions

ASSIGNACIO DE RECURSOS
•
•

Específics Atenció Primària 2020-2022 (Aprovació Consell Direcció 21.09.2020)
En professionals / tecnologia / increment cost recursos EPI

Desplegament del Pla d’Enfortiment i Transformació
Enfocament

Implementació efectiva
Orientat a l’acció

Facilitar i acompanyar els canvis
Aconseguir resultats

Entorn VUCA
Volatilitat
Incertesa
Complexitat
Ambigüitat

• Vivència de fer coses
diferents
• Treballar d’una altra
manera és possible
• Treball interdependent

Enfocament
Àmbits d’actuació i mitjans d’intervenció

Satisfacció ciutadania
Integració entre nivells

ESPAIS COVID

Clima laboral

TECNOLOGIA

Resolució

PROCESSOS DE TREBALL

Accessibilitat

PROFESSIONALS

Àmbits d’actuació

Mitjans d’intervenció

Dotació econòmica del pla
Assignació econòmica estructural per RS
• Es tracta dels programes de
• Suport Assistencial a Residències
• Atenció a la Cronicitat
• Suport administratiu i tecnològic

• Import 2020 i recurrència 2021
• Import global distribuït a Gerències Territorials setembre 2020
• Assignació per EAP distribució octubre 2020

• Procediment i terminis d’assignació efectiva als EAP
• Clàusula contractual d’aquests programes

Calendari de desplegament operatiu
Pla 2020-2022
El desplegament es preveu en tres fases: enfortiment, transformació i consolidació.

Nov 2020

Oct 2020

Des 2020

2021

2022

ENFORTIMENT
Concreció a nivell d’EAP
dels acords a assolir i
l’assignació
pressupostària
•
Assignació recursos
•
Acord d’accions
general 2020 - 2021

Incorporació de personal
•
•

Anàlisi indicadors i
estat de situació de
cada EAP
Seguiment
trimestral

Creació de grups
transversals
Consens
indicadors a
valorar

TRANSFORMACIÓ
Acompanyament
Abordatge i revisió de processos
Gestió de canvi

CONSOLIDACIÓ

Moltes gràcies!

