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Alguns principis i bases

• La estratificació NO ha de substituir al procés de valoració i decisió clínica i 

professional. Es sols una eina de suport en el model d’identificació i selecció 

persones que potencialment poden tenir un major risc

• Acceptar d’entrada que qualssevol eina té les seves limitacions (“es imperfecta”): 

“llarg recorregut”

• Treballar AMB i PELS clínics i professionals (també àmbit Serv. Socials) per 

ajudar-los en el seu procés de presa de decisions i en la forma cóm es facilita 

aquesta informació



Per qué serveix l’estratificació ?
• A nivell poblacional: Identificar poblacions i subpoblacions amb major 

multimorbilitat i severitat i amb  major risc futur de.........................:

ØHospitalització urgent

ØAlt cost

ØAlt consum de farmàcia

ØAssignació a un grup població amb major taxa mortalitat

• Assignació “individual” de risc: encara estem lluny, ens manquen un major nombre 

de variables a incloure i a acceptar límitació d’aquestes eines

• Cóm s’ incorpora l’estratificació en els sistemes d’informació: 

ØVisualització i accés del clínic a HC3 i eCAP

ØFuncionalitats per poder editar llistats persones amb major risc

• Ajustar models de finançament capitativa: centres amb poblacions amb diferents nivel

de càrrega morbiditat es finançarien de manera diferenciada o ajustada

• Models comercials (cars) ó model propi ? 



Visió de l’”Estratificació” ?

Nivell 2
Persones amb 
malalties cròniques 
amb risc

Gestió 
de casos

Gestió  
patologías

Suport per 
l’autocura

Nivell 1
Persones amb 
malalties cròniques 
amb bon control

Nivell 3
Pacients 
complexes

Multimorbilitat, 
hospitalitzacions i visites 
urgències freqüents, 
dependència funcional 
moderada o severa,…

PROMOCIÓ DE LA SALUT Persones sanes

Estratificació + Valoració Clínica (!!!)



200 pacients amb 
major consum del 
recurs 
d’Hospitalització 
Urgències en els 
últims 12 m.

a) Pacients Atdom
b) Majors de 65 anys i                                      
c) Més de 4 Malalties Cròniques
d) Dependència severa/moderada
e) Risc social
f) Viure Sol
*(1 criteri de cada subgrup ó 

2 criteris del 2on. subgrup)

Primera selecció pacients 
candidats a Gestió de casos

Dades Hospital Dades Atenció Primària

COM hem identificat prèviament?

+

Fa 12-15 anys



Un petit nombre de pacients consumeixen 
una gran proporció de recursos

“Un 5% dels pacients
consumeixen més de la
meitat dels recursos”

Els riscos no es distribueixen aleatòriament entre els individus

Corba de concentració de costos totals d’assistència sanitària (any 2005)  

0/0 habitants ordenats de més a menys cost

Font: elaboració pròpia a parir de les dades facilitades per SISO



Source: Centers for Medicare and Medicaid Services. Chronic Conditions among Medicare Beneficiaries, Chart book. Baltimore, MD. 2011.

La Multimorbilitat incrementa costos
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Selecció habitual pacients en el moment 
màxim “multingrés retrospectiu”
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Beneficis potencials models predictius
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Si els pacients son identificats a 
l’any que són altament 
utilitzadors d’hospitalització 
urgent, la gestió del cas té un 
impacte més limitat en la 
disminució hospitalitzacions 
potencialment evitables en 1 
any.

No obstant, si s’identifiquen 
durant l’any anterior, la gestió 
casos podria estalviar molta més 
utilització hospitalària 



Què està passant ? Què passarà ?

Estratificació sense risc Models Predictius



Mapa Risc Incendi 
a Catalunya

8 juliol 2013

11 agost 2012

12 agost 2012





Models predictius de pacients crònics complexos risc

Model predictiu Procedència dades ROC Outcome

Emergency Admission Risk
Likehood Index (EARLI)
Lyon D., Reino Unido

Questionari
autoadministrat

en > 75 a.

0,69 Ingrés hospitalari urgent 
/no programat en 12 
mesos

Combined Predictive
Model/PARR++. King’s Fund, 
Reino Unido

Dades sistema de 
informació d’hospitals i  

At. Primària

- Ingrés hospitalari urgent 
/no programat en 12 
mesos

Scottish Patients at Risk of 
Readmission /Admission
ISD Scotland (SPARRA)

Dades sistema informació 
hospitals

0,68 Ingrés hospitalari urgent 
/no programat en 12 
mesos

Probability of Repeated
Admissions (PRA)
Wagner, en 3 países europeos

Qüestionari autoadministrado
en > 65 a.

0,67 Ingrés hospitalari urgent 
/no programat en 12 
mesos

Community Assessment Risk 
Screen (CARS), USA

Entrevista telefònica i 
qüestionari autoadministr. 
en > 65 a.

0,74 Ingrés hospitalari urgent 
/no programat en 12 
mesos



“PRA” Intrument: qüestionari risc ingrés

Edat
Sexe

Autopercepció Salut
Absència Cuidador Informal

Problema cardíac
Diabetis
Ingrés Urgent últim any

Visites At Primària



“EARLI” Intrument: qüestionari risc ingrés 

Problemes cardíacs +3

Úlceres vasculars: +4

Surt de casa sense ajuda: -5

Problemes cognitius: +4

Ingrés hospitalari urgent: +8

Percepció bona salut: -4

Font: Lyon D. Family Practice 2007



The Community Assessment Risk Screen (CARS)

1. Do you have any of the following health conditions?
Yes/ No

a)Heart disease? ___ ___
b)Diabetes? ___ ___
c)Myocardial infarction? ___ ___
d)Stroke? ___ ___
e)Chronic obstructive pulmonary disease? ___ ___
f) Cancer? ___ ___

(Score: If 2 or more conditions are “YES” score = 2)
2. How many prescription medications do you take? ___

Score: If “5 or more” medications score = 3)
3. Have you been hospitalized or had to go to an emergency department or

urgent care center in the past 6 months?
(Score: If the answer is “YES” score = 4) Yes No

Fuente: Shelton P. American Journal of Managed Care 2000



CARS: Estratificació del risc

1. Té dos o més dels següents diagnòstics: 
Insuficiència cardíaca / Diabetis / Infart de miocardi / 
Ictus / Malaltia pulmonar obstructiva crònica / Càncer
Puntuació: SI; 2 punts. NO; 0 punts.

2. Pren cinc o més medicaments diferents?
Puntuació: SI; 2 punts. NO; 0 punts. 

3.Ha estat hospitalitzat o atès en urgències (hospital o At. Primària) en els 
últims 6 mesos?
Puntuació: SI; 4 punts. NO; 0 punts.

Si més de 4 punts: Risc alt. Si 4 o menys: Risc baix.

Validado por  Rodenas F, Zafra E. Instituto Universitario POLIBIENESTARUniversidad de Valencia-EG
The Community Assessment Risk Screen (CARS): Identifying Elderly Persons at Risk for Hospitalization 
or Emergency Department Visits. Am Jmanaged Care 2000.



(Models being 
planned)

SPARRA & SPARRA-MH

PARR &
Combined Model 

PRISM

Predictive modelling in the UK



Estratificació risc població Anglaterra

http://www.kingsfund.org.uk/

X 18,6

X 5,5



Ara fa 14 anys



Estratificació riscos població Escòcia: SPARRA

http://www.isdscotland.org/isd/6072.html

Variables: Ingressos urgents / Dies 
hospitalització urgent / Temps des de l’ últim 
ingrés / Diagnòstic / Edat

NO disponibilitat 
d’informació 
d’Atenció Primària



Estratificació risc població País de Gales

http://www.ccmdemonstrators.com/Prism.aspx

PRISM



Projecte estratificació risc població País Basc amb ACG



||

20120116 CP2012Proposta de marcatge a OSABIDE del IP de tota la població basca i de les 
poblacions seleccionades per intervenir 

Nombre Apellidos

TIS

IP= XX

IP= XX Identificació 
de cada 
pacient amb 
el seu IP i 
codi colors 
corresponent

GC

GE

AG

PyP

PIP GC

Marcatge de les 
poblacions a 
intervenir: GC, MPOC, 
IC, diabetis

IP= XX

IP= XX

IP= XX

Apellidos

PIP GC

PIP GE EPOC

PIP GE IC

PIP GE DM

NUM H

Ara fa 10 anys



ALGUNES CONCLUSIONS PROGRAMES 
EXITOSOS DE CARE MANAGEMENT A EUA

Els programes exitosos de Care Management a EE.UU.:
• Estan orientats a poblacions alt risc d’hospitalització. Reingres, cost i mort

• Organitzats pel proveïdor o pel finançador
• Molts utilitzen models d’estratificació i predicció del risc
• Quasi sempre hi ha impacte en disminució d’ingressos urgents, que s’intensifica desprès 

diferents anys d’implementació
• Algunes vegades es produeixen menys reingressos

• A vegades s’incrementen el nombre visites a Ucies
• Es produeixen impactes moderats en cost
• Algunes vegades es reporten millors resultats clínics
• Metges de família estan contents

• Pacients estan satisfets
• Sols en algun cas es reporten resultats en persones amb alt risc social (homeless,…)



GRACE Població risc Utilització serveis/ Cost Qualitat

Geriatric 
Resources
for 
Assessment
and Care of 
Elders
(GRACE)
Urban Indiana 
Medicare/ 
Medicaid
Delivery system
*Imprescindible 
intervenció 
treball social

• Score de risc: 
alta probabilitat 
d’hospitalització 
basada en el 
qüestionari    
PRA—score >0.4

•Disminució de  ingressos 
urgents un 12% (any 1), 44% 
(any 2) i 40% (any 3, 
postintervenc.)
•Disminució reingressos a  un 
74% (7 dies), 45% (30 dies), i 
40% (90 dies) per a persones 
amb major risc.
•Disminució de visites Ucies un 
5% (any 1), 35% (any 2) i 
21% (any 3) per persones 
amb major risc.
•Total cost mitjana era  $10.7K 
vs. $10.5K en controls (any 
1), $7.5K vs. 9K (any 2), 
$5.1K vs. 6.6K (any 3, post-
intervenció)
•Despesa en Ucies per les 
pers. Amb major risc 
hospitalització era $5.77 vs. 
$7.33  controls (any 2)

•Taxa mortalitat era 7.0% 
vs 7.8% en controls (any 2) 
Grans millores en 
indicadors qualitat 
ACOVE (immunitzacions, 
continuitat) y Sdrmes
geriàtrics (caigudes, 
depresió)
•Metges estaven molt 
més satisfets amb 
programa GRACE vs. 
maneig habitual
•Valors SF-36 milloren en 
4 de 8 escales: salut 
general, vitalitat, funció 
social, salut mental



GUIDED CARE Població risc Utilització serveis/ Cost Qualitat

Guided
Care
Urban
Maryland
Medicare
Delivery system

• Score risc 
(estudi original)
• Selecció i 
derivació 
professional 
(actualment)

• Disminució ingressos urgents 
6% vs controls
• Disminució reingressos a 30 
dies un 13% vs. controls
• Increment visites Ucies un 
2% vs. controls
• Estalvi net de mitjana de 
$75,000 por infermera 
Guided Care i any

• Mortalitat no diferia en 
els 2 grups
• “Estàndard agregat de 
qualitat“ era més alt que 
en los controls als 32 
mesos
• Més satisfacció 
professionals
• Valoració millor accés a 
suport telefònic en 
intervenció versus controls



LACE Intrument: questionari risc Reingres

Estada mitjana

Ingrés Urgent

Comorbilitat

Visites Urgències 6 mesos abans



Edat

Nivell socioeconòmic

Historia prèvia ingressos: 30 díes / 1 any ? 

Presencia algunes malalties cròniques

PARR-30: Modelo Predictivo Riesgo RE-
ingreso a 30 d.



Quin model Gestió de casos?

Font: José Miguel Morales, 2019



Font: iSalut, 2016

Compartint informació sanitària i social

Se comparteix:
• Diagnòstic social
• Condició reconeguda 

“dependència” o 
“discapacidad”

• Serveis Socials: Ajut a domicili 
social (SAD) y Teleassistència



INTERSOCIAL: Estandardització problemàtica social

http://www.ticsalut.cat/estandards/te
rminologia/intersocial/es_index/

http://www.ticsalut.cat/estandards/terminologia/intersocial/es_index/


33

Intersocial

Objectiu: Definir un vocabulari controlat per estandarditzar 

problemàtiques i respostes en àmbit atenció social.

127 problemes
35 Respostes

SNOMED-CT



Identificant complexitat social:
Self-Sufficency Matrix (SSM) PNASC





GMA 4  High Risk



Ad-hoc “queries”:
Cada professional pot dur a terme 
una consulta o “query” combinant 
estratificació i condicions clíniques i 
altres variables (farmàcia,…)

Pot seleccionar 1 ó més 
condicions cròniques

Codi segment 
estratificació



Model 
predictiu

Model 
Impactabilitat

Població general

Població a risc Persones 
amb major 
risc que es 

poden 
beneficiar



Models “Impactibilitat”
Centrar esforços en persones amb:
• Necessitats ocultes o no ateses (major 

nombre de “gaps”)
• Diagnòstics relacionats amb els  

“Ambulatory Care Sensitive Conditions”
• Major possibilitat d’“activació”
Excluir a pacients:
• Amb risc extrem de reingres (???)
• Perfil de no cumplimient
• Característiques pacients (malalties 

mentals, addiccions, factors socials,…)
Per tenir en compte:
• Utilització models “receptivitat” propis 

marketing
• Canal de comunicació
• Contingut 
• Utilització incentius

Lewis G. “Impactibility models”. The Milbank Quaterly, 2010



Llistat pacients ordenats per “gaps”

ID PACIENTE “GAP”



Model estadístic que permet asignar, a cada subjecte,
a un grup de risc que té una determinada probabilitat
d’ ocurrència futura del esdeveniment estudiat

Habitualment, l’ objetiu últim del model predictiu és
portar a terme una intervenció per evitar que es
compleixi la predicció en l’esdeveniment en qüestió.

Models predictius: Definició 

Font: Emili Vela, CatSalut


