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Guió de la presentació

El disseny de política pública com a procés d’aprenentage continu

Avaluar un itinerari assistencial per a la família afectada per un Trastorn Mental Sever

Principals resultats de l’avaluació

Aprenentatges i reptes de futur
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El disseny de política pública com  a procés d’aprenentage
continu



La política pública com a aprenentatge continu
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Coordinació multinivell de molts agents diferents...

Administracions públiques

Entitats del tercer sector

Xarxa sanitària de salut

Associacions de persones afectades per un Trastorn Mental Sever

Famílies i persones afectades per un Trastorn Mental Sever
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....que estan d’acord en ‘testar’ empíricament les solucions a un 
problema...
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....abans de fer-les extensibles a tota la ciutadania.
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Avaluar un itinerari assistencial per a la família afectada per 
un Trastorn Mental Sever



Acompanyament comunitari en salut mental
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Acompanyament comunitari en salut mental

Algunes conseqüències:
Millora en la qualitat de vida de les persones afectades per un trastorn mental sever 

Una major corresponsabilitat de les persones afectades: recuperació de la persona afectada però també 
en el seu suport  

Necessitat de comprendre la problemàtica dels trastorns mentals severs des d’una perspectiva familiar
(més que no pas individual) 

Necessitat d’intervencions que proposin intervencions tant a persones afectades com a curadors 
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Un itinerari integrat per a la família

La innovació a Activa’t consisteix en oferir un itinerari integrat d’informació, 

psicoeducació, apoderament i grups d’ajuda mútua a nivell familiar – desdoblament 

específic per persona afectada i curador

La unitat mínima de participació en el programa i avaluació és la unitat familiar – una 

parella de persona afectada i curador. 
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• Criteris diagnòstics com 
l’esquizofrènia, trastorns 
esquizoafectiu, delirants, bipolar i 
depressiu recurrent

• Temps superior a dos anys

• Entre 18 i 63 anys

• No haver rebut tractament similar 
a Activa’t en els darrers 12 mesos

• Persones de referència en la cura 
segons el criteris diagnòstics 
establerts 

• No haver rebut tractament similar 
a Activa’t en els darrers 12 mesos

Criteris de participació en el pilot experimental
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Els avantatges d’un pilot experimental

El repte del ‘valor afegit net’: determinar si la millora d’una problemàtica és  

conseqüència d’haver participat en aquella intervenció que pretén mitigar-la

Com ho fem? Creant dos grups iguals de característiques similars, la única 

diferència entre ells sigui que un grup pren part en una intervenció (grup de 

participants) i l’altre no (grup de comparació)

Deixem que sigui l’atzar qui assigna les famílies elegibles a cadascun dels grups
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Metodologia
Disseny experimental: assignació aleatòria de l’accés al programa entre un conjunt d’unitats familiars elegibles 
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Preguntes d’avaluació
Efectivitat: funciona?

Recuperació personal de la persona afectada  Stages of Recovery (STORI)

Càrrega de cura del curador principal  Carga familiar Objetiva y Subjetiva (ECFOS II)

Xarxa social del curador  Duke-UNK functional social support questionnaire.

Ús de serveis sanitaris  Registres administratius (AQUAS)

Consum de fàrmacs Registres administratius (AQUAS)

Implementació: com s’ha posat en pràctica?

Les activitats s’han portat a terme tal i com estaven previstes?
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Principals resultats de l’avaluació



Efectivitat: Resultats

Recuperació personal

Efectiu alhora de millorar la recuperació personal de les persones afectades, especialment en el seguiment de 6 mesos.

En las fases de reconstrucció i creixement el grup d’intervenció treu puntuacions entre 3 i 5 punts més altes que el grup de 

comparació. 

Càrrega de cura

Incrementa la percepció per part del curador que la cura de la persona afectada li ha estat beneficiosa en algun aspecte, 

especialment als 6 mesos.

No es detecten impactes del programa sobre la càrrega de cura de manera més agregada.
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Efectivitat: Resultats

Suport Social

No es troba evidència que el circuit tingui efectes positius sobre el suport social autopercebut del curador.

Ús de serveis sanitaris
No es troben impactes de tenir disponible el circuit Activa’t per la Salut Mental sobre l’ús de serveis sanitaris, ni 

per part de la persona afectada ni la curadora.

Consum de fàrmacs
Anàlisi pendent
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Implementació: Resultats
Itinerari comunitari en l’abordatge de la salut mental

Valoració molt positiva de la proposta per part de les famílies, atès que redueix la el temps i l’esforç relacionat amb la cerca d’atenció específica pel propi afectat.

En alguns casos, però, s’ha percebut com a massa intensiu i llarg – ‘no caldria passar per totes les etapes’.

Psicoeducació

Valoració molt positiva per dos motius: per la seva vessant pràctica i per la importància de la component grupal.

En alguns casos, s’ha proposat allargar més la part pràctica i reduir la teòrica.

Apoderament

Valoració positiva per la possibilitat de contrastar diferents perspectives.

Duració és molt curta per assolir els objectius proposats.

GAMs

Reforcen la vessant més social, la qual fa que es sentin apoderats quan estableixen vincles amb coetanis.



Implementació: Resultats
La participació individual en les activitats ha estat heterogènia. La psicoeducació ha tingut una alta participació amb la psicoeducació (90 % en les 

persones afectades i 86 % en els curadors), mentre que els GAMs ha estat més baixa (46 % i 41 % respectivament).

Molt poques famílies participants (17,2%) arriben al final de l’itinerari havent realitzat totes les activitats previstes segons aquest llindar:
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Participació familiar a l’itinerari
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Aprenentatges i reptes de futur



Aprenentatges i reptes de futur
La unitat mínima d’intervenció

Aprenentage: Un TMS trastoca tant la vida de la persona afectada i com la del seu curador, però intervenir a la vegada i amb les mateixes 

activitats sobre ambdós té alguns efectes que perduren fins a curt termini. 

Repte: explorar l’individu com a unitat d’intervenció de l’itinerari integrat

L’adherència al programa
Aprenentatge: esdevenir molt exigent en el llindar mínim de participació, encara que sigui clínicament rellevant, pot menar a una baixa 
participació de les famílies

Repte: per tal que una intervenció mitigui la problemàtica cal que els seus participants arribin al final de les activitats previstes. Caldrà millorar la 

forma de retenció de les famílies participants en futures edicions d’itineraris integrats
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Aprenentatges i reptes de futur
El disseny de l’itinerari

Aprenentage: Un itinerari integrat lineal i normatiu  ha comportat una alta taxa d’abandonament important de les famílies participants, 
sobretot pel que fa a la primera de les seves activitats (psicoeducació).

Repte: explorar possibles configuracions modulars i flexibles en funció de les necessitats familiars i/o individuals, combinant tècniques 
presencials amb no presencials.

Generar nous coneixements 
Aprenentatge: l’avaluació és una primera aproximació a l’anàlisi de les repercussions de les intervencions familiars sobre un ventall ampli
d’outcomes individuals i sistèmics.

Repte: La informa recollida és prou rica per realitzar anàlisis addicionals pel que fa  nivells de dosatge de la intervenció, anàlisi per grups 
específics i relacions entre diferents outcomes. 
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Moltes gràcies !



Annex de resultats



Resultats recuperació personal
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Resultats Càrrega de Cura
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Serveis sanitaris
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Serveis sanitaris (cont)
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Serveis sanitaris (cont)
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Serveis sanitaris (cont)
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