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INICI PROCÉS 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL A 

LA FSE
• Octubre 2020 inici del procés de transformació digital a la FSE
• 18/11/2021 es presenta el pla de transformació digital
• Desembre 2022 61 projectes de transformació digital actius



Saturació del servei d’urgències, un 
fet habitual… 



Un problema multifactorial…

• Pics d’entrades d’urgències (vacances, PIUC...) 

• Observacions que s’allarguen

• Peticions d’ingrés just abans dels canvis de torn 8:00h i 20:00h

• Altes mèdiques a planta habitualment després de les 12:00h

• Circuit alta-neteja-adequació-petició d’ingrés àMILLORABLE

• Altes amb ambulància que s’allarguen

• Ingressos que pugen a planta normalment en torn de tarda i nit



La transformació digital: 
solucions al problema??

Oportunitat per aplicar la tecnologia machine learning a un problema 
habitual dels serveis d’urgències…  



Busquem opcions de millora: 

• Presentació programa APIS de predicció de dades per urgències.

• Utilitat?

• Parlem de Maching learning: algoritmes (incorporen dades CMBD dels darrers 7 anys: 
afluència, ocupació, ingressos...)

• Dades actualitzades (a diari) cada 15 min.

• Algoritmes que aprenen i s’adapten a les tendències que detecten

• Alta fiabilitat >85%

• Participació en tot el procés de disseny i personalització segons les nostres necessitats



Dissenyem segons les nostres 
necessitats amb  

SITUACIÓ ACTUAL:
• % ocupació 
• Pendent ingrés
• Estada >24h 

PREDICTIU AFLUENCIA:
• Retrospectiu 6h 
• Predictiu 6h
• Peticions ingrés

RETROSPECTIU:
• Nº ambulàncies 
• Derivacions 

inverses
• Temps mig triatge 

N II i III 



Que ens aporta              ?

• GESTIÓ: predicció de l'afluència i ocupació per anticipar decisions àDOTACIÓ i FLUXOS 

• Ocupació actual per àrees

• Indicador de FIABILITAT (verdà fiabilitat >85%)

• Diferencia la Predicció d’AFLUÈNCIA de la predicció d’OCUPACIÓ

• Predicció d’afluència a: 24h, 7 dies i 30 dies

• Predicció d’ocupació 24h

• Possibilitat d’incorporar millores al llarg del projecte ( predicció afluència a 3 mesos)

• Comunicació constant i detecció d’incidències (ràpida resolució)



Seguim buscant solucions i eines per 
millorar!!!

• PREDICCIÓ D’ABSENTISME DELS DIFERENTS PROFESSIONALS D’URGÈNCIES:

Ha de permetre’ns justificar tenir un equip de suport de baixes format i que aquests 
disposin d’un calendari individual amb certa antelació 

• PREDICCIÓ D’ALTES HOSPITALARIES:

Possibilitat de prendre decisions amb antelació suficient que pot afectar l’activitat 
quirúrgica, ingressos programats, altes al CSS...



Moltes gràcies

Sandra Duran Bonillo
Cap d’infermeria del servei d’urgències

Adjunta a la direcció infermera


