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GRUP PROMOCIÓ DE LA SALUT EN EL TREBALL, 
XARXA HPH CATALUNYA

• PRIMERES TROBADES:

• DEFINICIÓ OBJECTIUS:

• ESTABLIR LINEA DE TREBALL: ACCIONS EN PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT

• ESTABLIMENT DINÀMICA DEL GRUP: CALENDARI…. 

• CREACIÓ ESPAI PER CONSENS DE TEMES COMUNS

• AVALUACIÓ STÀNDAR 4 DE LA XARXA HPH: 

• DEFINIR INDICADORS COMUNS: IT

• MESURAR LA CULTURA PREVENTIVA EINA UNICA



GRUP PROMOCIÓ DE LA SALUT EN EL TREBALL – HPH
DEFINIR INDICADORS: Línea activitat 1: INDICADORS IT

• OBJECTIU

• Descriure la incidència i evolució de la incapacitat temporal (IT) per contingències comuns i professionals en la població

treballadora dels centres sanitaris de Catalunya

• RESULTATS

• L’evolució temporal de les taxes d'incidència de IT per contingència comú va mostrar una tendència a la disminució en el

període 2009-2012. Els dos centres de petit tamany varen tenir una taxa de IT per contingència comú inferior que els de major

tamany (p<0,001). Els centres sociosanitaris són els que varen presentar major taxes de IT de contingència comú, especialment

la de molt curta durada (p<0,001). Els d’atenció primària varen tenir les taxes més baixes de IT de contingència professional

essent la més elevada la dels centres sociosanitaris, especialment la de llarga durada (p<0,001)

• CONCLUSIONS

• Les diferencies observades en les taxes d'incidència de IT segons el tipus d’activitat del centre sanitari podria deure’s a

diferencies en les condicions de treball





Arch Prev Riesgos Labor 2016; 19 (1): 15-21

ORIGINALES

RESUMEN

Objetivo: Describir la incidencia y evolución de la incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes y profesiona-
les en la población trabajadora de los centros sanitarios de Cataluña.

Métodos: La población de estudio estuvo constituida por los 25.964 trabajadores de 30 centros sanitarios de Cataluña,
durante el período 2009-2012. La información sobre los episodios de IT se obtuvo de los registros de las Direcciones de Re-
cursos Humanos. Se definieron unos indicadores de IT, y se calcularon las tasas de incidencia de IT y la evolución tempo-
ral, según la duración y tipo de episodio, y el tamaño y actividad de los centros sanitarios.

Resultados: La evolución temporal de las tasas de incidencia de IT por contingencia común mostró una tendencia a la
disminución en el período 2009-2012. Los centros de pequeño tamaño tuvieron tasa de IT por contingencia común inferior
que los de mayor tamaño (p<0,001). Los centros sociosanitarios son los que presentaron mayores tasas de IT por contingencia
común, especialmente la de muy corta duración (p<0,001). Los centros de atención primaria tuvieron las tasas más bajas de
IT por contingencia profesional siendo la más elevada la de los centros sociosanitarios, especialmente la de larga duración
(p<0,001).

Conclusiones: Las diferencias observadas en las tasas de incidencia de IT según el tipo de actividad del centro sanitario
podrían deberse a diferencias en las condiciones de trabajo.

PALABRAS CLAVE: Absentismo por enfermedad; Incapacidad temporal; Salud laboral; Trabajadores sanitarios; Hospi-
tal; Centros sanitarios; Promoción de la salud.
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GRUP PROMOCIÓ DE LA SALUT EN EL TREBALL – HPH
MESURAR LA CULTURA PREVENTIVA



Mesurar per conèixer:
Proés per desenvolupar un instrument de mesura 
de la cultura de prevenció I de promoció de la salut 

basat en l’evidència:: 

•Ramada J, Serra C, Delclòs G, Adaptación cultural y validación de cuestionarios de 
salud: revisión y recomendaciones  metodológicas. salud pública de México / vol. 55, no. 
1, enero-febrero de 2013.
Pete Kines, Jorma Lappalainen, Kim Lyngby Mikkelsen, Anders Pousette, Jorunn 
Tharaldsen, Kristinn Tómasson & Marianne Törner (2011). Nordic Safety Climate 
Questionnaire (NOSACQ-50): a new tool for measuring occupational safety climate. Int. J. 
Industrial Ergonomics, 41, 634-646. Translation: NOSACQ-50-Spanish:Cuestionario 
Nórdico sobre seguridad en el trabajo.

-LindsayJ.Della, David M. DeJoy, Ron Z. Goetzel, Ronald Ozminkowski and Mark G. 
Wilson. Assessing Management Support for Worksite Health Promotion: Psyhometric 
Analysis of the Leading by Example (LBE) Instrument. Am J Health Promot. 2008; 22(5): 
359-367.

EN CONSTRUCCIÓ: QÜESTIONARI CATALÀ PER A AVALUAR LA CULTURA
PREVENTIVA I DE PROMOCIÓ DE LA SALUT A L’ ENTORN HOSPITALARI

Frederic Bretau, Consol Serra, Pilar Subirats, Rosa Carreras, Miquel Vilardell, Eugènia Sánchez, Sofia Villegas, Assumpció Guixeras, Victòria Olivé, Sonia 
Barroso, Maria Esteve, Susana Torrecillas, Manel Santiñà

WORKPLACE HEALTH PROMOTION EXPERT GROUP. HPH-CAT

1) Revisar la literatura científica: (pubmed), 
parells independents de revisors. 

2) Disseny del qüestionari a partir dels que 
existeixen. 

3) Pre - test: Validesa de construcció I de 
contingut. Avaluar que sigui aplicable, fàcil 
d’utilitzar, que sigui comprensible, I determinar 
propietats psicomètriques preliminars. .

Leading by example (LBE)
PROMOCIÓ DE 

LA SALUT
CULTURA DE SEGURETAT

Qüestionari Nòrdic

La cultura preventiva de les organitzacions és essencial per 
crear I mantenir llocs de treball saludables. Els hospitals són 
productors de salut i la salut i la satisfacció dels  seus 
professionals té impacte en la qualitat del servei assitencial. 
De totes maneres es evident que la cultura preventiva i de 
promoció de la salut ha de millorar. El grup de treball de salut 
laboral de la xarxa Catalana de l’Hospital Promotor de la Salut 
està d’acord en que són necessàries intervencions  per 
millorar la cultura preventiva i de promoció de la salut, 
especialment en el compromís i la implicació dels 
comandaments.

Pre – Test
25 COMANDAMENTS, 5 hospitals

Validesa de construcció I de contingut apropiada. 
Fàcil comprensió I realització. Són necessàries 

algunes revisions.
Avaluació de les intervencions: instruments sòlids I 
validats.
Enfocament: Adaptació transcultural dels existents.
Cultura preventiva / Promoció de la salut: existència de 
pocs qüestionaris idonis per aplicar en hospitals. 
Adaptació transcultural del Qüestionari Català:  mostra 
propietas de mesura prometedores. 
De totes maneres ...

CONCLUSIONS:
El grup d’experts considera que segons la seva 
experiència, es necessita desenvolupar un nou 
instrument de mesura. (Gener 2014).

http://dx.doi.org/10.1016/j.ergon.2011.08.004


HPH 2017: RECORREGUT GRUP ETSS: AMPLIANT LA VISIÓ

• Canvi de nom del Grup: ENTORN DE TREBALL SEGUR I SALUDABLE
• Composició del Grup i noves incorporacions 2017
• Treballs / Projectes en curs del Grup d’ETSS
• Creació d’un Subgrup de Bones Pràctiques en Promoció de la Salut (BPPS) en 

l’Entorn de Treball Segur i Saludable (ETSS)
• Calendari de reunions 2018 
• Propostes per a la millora de la comunicació i la visualització del Grup i Subgrup 

a la xarxa



Composició del Grup ETSS

• Frederic Bretau (Consorci Sanitari del Garraf. Sant Pere de Ribas)
• Rosa Carreras (Institut Assistència Sanitària. Girona)
• María Esteve (Hospital Germans Trias. Badalona)
• Assumpció Guixeras (Hospital Josep Trueta. Girona)
• Consol Serra(Parc de Salut Mar. Barcelona)
• Pilar Peña (Hospital Parc Taulí. Sabadell)
• Eugènia Sánchez (Consorci Sanitari Integral)
• Joan Inglés (Hospital Sant Joan de Reus – SAGESSA)
• Susanna Torrecillas (Hospital Sant Rafael. Barcelona)
• Marta Tortajada (Hospital Clínic. Barcelona)
• Miquel Vilardell Ynaraja ( Consorci Hospitalari de Vic)



Noves incorporacions 2017-2018

• Núria de Lara (Agència Salut Pública de Catalunya) 
• Anna Carol Pérez Segarra (Hospital Sant Rafael. Barcelona)
• Anna Jover (Hospital Plató. Barcelona)
• Gemma Navarro (Hospital Parc Taulí. Sabadell)
• Pilar Subirats (Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues)
• Nuria Rovira/Fanny Margalef (Xarxa Santa Tecla Sanitària i Social. Tarragona)



Treballs i projectes en curs del Grup d’ETSS – Situació Actual
Estudi descriptiu de la Incapacitat Temporal en el Sector 
Sanitari de Catalunya.

• Fase disseny estudi

• Fase recollida dades

• Fase estudi estadístic comparatiu

• Fase de redacció i correcció article 

• Fase publicació:

• ARCHIVOS DE PREVENCIÓN. VOL 19, PG 15-21. 2017



Treballs i projectes en curs del Grup d’ETSS – Situació actual
CULTURA PREVENTIVA

Es pot mesurar la cultura preventiva? 

“Elaboració i validació d’un qüestionari de cultura preventiva als hospitals i centres 
sanitaris”

FASE DISSENY: 
Completada 
Validesa de criteri

FASE VALIDACIÓ: 
Determinació Validesa i fiabilitat. (mostra 590 qüestionaris)
Estudi estadístic realitzat
Article resultant en fase de revisió per la seva publicació: 

Revista de Seguridad y Medicina del Trabajo



Coneixem l’estat immunitari dels professionals de la salut?

Estudi de l’estat immunitari en front a tètanus, diferia i tos ferina en professionals 

sanitaris de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut. 
SEROPREV 2
1. FASE DISSENY ESTUDI: complerta

1. Procediment
2. Consentiments per participar en l’estudi i per guardar seroteca
3. Aprovació per part dels CEICS dels centres participants

2. FASE RECOLLIDA MOSTRES: complerta. (Mostres recollides 500 i 
3. FASE OBTENCIÓ RESULTATS (EN CURS)
4. FASE ANÀLISI RESULTATS I CONCLUSIONS.

Treballs i projectes en curs del Grup d’ETSS



Creació del Subgrup de Bones Pràctiques en Promoció de la 
Salut en l’Entorn de Treball Segur i Saludable

• Dins de la nova orientació de la Xarxa, s’ha creat un subgrup de Bones 
Pràctiques, que s’ha reunit per primera vegada el darrer 16 de novembre de 
2017.

Components del Subgrup de BP: 

• Anna Carol Pérez Segarra (Hospital Sant Rafael)
• Susana Torrecillas(Hospital Sant Rafael)
• Núria de Lara (Salut Pública)
• Gemma Navarro (Parc Taulí)
• Consol Serra (Hospital del Mar)
• Anna Jover (Hospital Plató)



1- Què fem per a promoure la cultura de la promoció de la salut en l’entorn de treball 
entre els centres de la Xarxa? 
“Difusió d’experiències i bones pràctiques entre els hospitals i centres de la Xarxa HPH”
- Línia de treball iniciada com a subgrup (16/11/17): definició de compromisos i objectius 

- Incorporació com a línia de treball dinamitzada per una part del grup

- Actuacions realitzades:

ü Definició de bona pràctica en l’entorn de treball i els seus criteris d’inclusió i criteris d’avaluació/priorització

ü Confecció d’una fitxa descriptiva de BP en l’ETSS

- Properes accions:

Ø Presentació del treball realitzat a la Jornada de Bones Pràctiques. 

Ø Elaboració d’un catàleg d’activitats dins dels 5 eixos de PS definits 

Ø Descripció de les fases per al disseny d’un projecte de PS en l’entorn de treball

Ø Facilitar l’autoavaluació del centres

Grup “Entorn de Treball Segur i Saludable”
Línies de treball: bones pràctiques



Grup “Entorn de Treball Segur i Saludable”
Línies de treball: bones pràctiques

Definició de bona pràctica en promoció de la salut per la xarxa HPH-Catalunya:
• És aquella intervenció sobre promoció de la salut, concreta, implantada en un 

hospital o centre promotor de la salut, basada en el millor coneixement científic 
disponible, que demostri ser efectiva y transferible.

Una bona pràctica hauria de ser :
• Innovadora: desenvolupa accions noves i creatives
• Efectiva: demostra un impacte positiu i tangible sobre la millora de la salut dels 

treballadors
• Sostenible: per les seves exigències socials, econòmiques i mediambientals, per 

mantenir-se en el temps i produir efectes a llarg termini
• Reproduïble: serveix com model per desenvolupar polítiques, iniciatives i 

actuacions a altres hospitals o centres promotors salut.



Criteris d'inclusió:

• Adequada: la intervenció s'adapta a l'àmbit d'acció de l'estratègia.

• Pertinent: Els objectius de la intervenció es corresponen amb les necessitats i 
característiques de la població diana a la que es dirigeix, o be respon a una 
norma reguladora.

• Avaluable: existeixen condicions òptimes per permetre l'avaluació dels resultats 
de la intervenció

• Basada en el millor coneixement disponible: intervenció basada en l'evidencia 
científica, amb eficàcia/efectivitat demostrada.

• Suficient temps d’implantació: Intervenció implementada al menys un any.

Grup “Entorn de Treball Segur i Saludable”
Línies de treball: bones pràctiques



Criteris d'avaluació/priorització:

• Efectivitat: es valorarà l'existència d'avaluació de la intervenció i els seus resultats 
en condicions reals.

• Eficiència: Aconsegueix els objectius marcats optimitzant els recursos existents.

• Equitat: Incorpora objectius específics de reducció de desigualtats en salut

• Factibilitat: Possibilitat de transferència.

• Adequació estratègica

• Adequació ètica: la intervenció contempla els potencials conflictes d'interès de 
tots els agents implicats.

Grup “Entorn de Treball Segur i Saludable”
Línies de treball: bones pràctiques



Fitxa descriptiva de l’activitat de promoció de la salut en l’entorn de treball:

• Eix
• Intervenció
• Objectius
• Descripció (context)
• Població diana (àrea d’influència)
• Metodologia
• Data d’inici
• Accions realitzades
• Avaluació (sistema de monitorització i mesura)

Grup “Entorn de Treball Segur i Saludable”
Línies de treball: bones pràctiques



Fitxa descriptiva de l’activitat de promoció de la salut en l’entorn de treball:

Eix Alimentació saludable
Intervenció Dia de la fruita
Objectiu Promoure l’hàbit saludable d’incorporar fruita a la dieta habitual del treballador

Descripció L’acció consisteix en fer una campanya d’alimentació saludable dedicada a una fruita 

Població diana Tots els treballadors del centre
Metodologia • Selecció en el calendari anual dels dies de campanya i de les fruites

• Confecció de cartells, fons de pantalla, 
• Difusió en forma de noticies en intranet, pòsters ubicats en diferents llocs de 

l’Hospital, anunci per mail, ..
• Repartiment de la fruita per les plantes, departaments i àrees d’activitat de l’Hospital

Data d’inici Abril 2016
Accions realitzades 2016:  27 abril: Poma / 15-16 desembre: Mandarina

2017: 10 maig: Plàtan / 12 desembre: Pera

Avaluació • Qüestionari sobre hàbits d’ingesta de fruita entre els treballadors
• Enquesta post campanya
• Monitorització del consum de fruita al menjador de l’Hospital

Grup “Entorn de Treball Segur i Saludable”
Línies de treball: bones pràctiques



Bones Pràctiques en PS  en l’Entorn de Treball Segur i 
Saludable

Eixos Principals: 

• Activitat Física

• Alimentació saludable

• Benestar emocional i social

• Consum de tabac, alcohol i altres drogues 

• Monitorització de factors de risc (detecció precoç)



Activitat del Grup ETSS: Calendari de reunions 2018

Lloc: A l’Hospital Sant Rafael, Biblioteca. 
Hora: De 10:00 a 13:00.
Dates:
• 7 de febrer
• 4 d’abril
• 6 de juny
• 3 d’octubre
• 12 de desembre



Moltes gràcies!!!




