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PRESENTACIÓ

L’Hospital Sant Rafael representa l’inici de l’obra de les Germanes 
Hospitalàries a Catalunya i, probablement, és un dels centres que 
millor reflecteix la capacitat d’adaptació de la Congregació a les 
necessitats de cada moment. Poc queda d’aquell asil per a nenes 

malaltes fundat l’any 1888 pel Pare Benito Menni al barri de Les Corts de 
Barcelona. Avui, Sant Rafael és un hospital general que ofereix atenció 
sanitària a través d’una àmplia oferta de serveis mèdics i quirúrgics, que 
és referent en moltes de les seves especialitats i que, a més, aposta per 
la docència i la investigació.

Les Germanes i tots els professionals que hem participat en aquesta transformació hem 
de sentir-nos orgullosos del camí recorregut. Més enllà dels avenços a nivell mèdic i assis-
tencial, hem sabut adaptar-nos als nous temps sense perdre mai de vista la nostra vocació 
hospitalària i la nostra principal raó de ser: ajudar els més necessitats. En aquest sentit, un 
dels majors assoliments de l’Hospital ha estat el de mantenir uns alts nivells de qualitat, no 
només en l’àmbit de l’assistència, sinó també en el tracte humà i espiritual de les persones a 
les quals atenem. Així ho reflecteixen els bons resultats obtinguts pel Centre en les enques-
tes de satisfacció dels usuaris que periòdicament realitza el CatSalut.

El Pla Estratègic per al període 2014-2016, que presentem a continuació, és, en aquest con-
text, una mirada al futur per reflexionar sobre com hauria de seguir evolucionant el nostre 
Hospital de cara als escenaris que s’aproximen i fixar nous reptes per als propers anys. Ens 
ajudarà, per tant, a continuar avançant en el bon camí, impulsant canvis que ens permetin 
millorar i preservant, alhora, la nostra identitat i els valors hospitalaris, els quals han de se-
guir guiant les nostres accions.

Sor Margarita Vicente
Superiora de l’Hospital Sant Rafael             
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El Pla Estratègic 2014-2016 pretén ser el full de ruta de l’Hos-
pital Sant Rafael per al proper trienni. És el document on es 
defineixen les principals línies d’actuació que ens han de per-
metre no només assegurar la viabilitat futura del nostre Cen-

tre, sinó també reforçar el seu posicionament dins del sector sanitari. 
Per això, marca objectius concrets que contemplen millores tant de 
la nostra organització i funcionament intern com en la manera de 
relacionar-nos amb el nostre entorn. Es tracta, en definitiva, d’una 
eina que ens ha de servir per tenir clar cap a on anem i, sobretot, per 
anticipar les dificultats que se’ns presentaran en els propers anys, en els quals, molt pro-
bablement, la conjuntura econòmica seguirà afectant de forma significativa el nostre sector.    

Cal destacar que el Pla Estratègic 2014-2016 és el resultat d’un treball altament participatiu. 
Per elaborar-lo s’ha comptat amb els professionals de l’Hospital, als quals s’ha donat l’opor-
tunitat -ja sigui a través d’enquestes, entrevistes o sessions en grup- de manifestar la seva 
opinió sobre el present del Centre i d’exposar les seves expectatives sobre el seu futur. També 
s’ha sol·licitat la participació d’empreses i institucions que col·laboren habitualment amb la 
nostra Organització, la qual cosa ens ha aportat un valuós punt de vista extern. És, per tant, 
una eina desenvolupada des de l’Hospital per a l’Hospital.

Des de la Direcció volem agrair l’esforç i l’interès demostrat per totes aquelles persones que 
han intervingut en el procés d’elaboració d’aquest Pla Estratègic. Necessitem, per part de 
tots els professionals de l’Hospital, aquesta mateixa implicació en el treball diari que, d’ara 
endavant, ens ha de portar a assolir els objectius marcats. Una lectura atenta d’aquest docu-
ment és, en aquest sentit, el primer pas per començar a treballar en la bona direcció.

Jesús Ezquerra Serrano
Gerent de l’Hospital Sant Rafael          
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METODOLOGIA

El Pla Estratègic 2014-2016 de l’Hospital San Rafael és fruit d’un treball de reflexió que es va iniciar el 
setembre de 2013.

En el procés de la seva elaboració, s’ha comptat amb la col·laboració imprescindible de professionals 
de totes les àrees i serveis del Centre, els quals han valorat diferents aspectes de l’Hospital a través de 
l’enquesta que es va realitzar el passat mes d’octubre i han aportat els seus suggeriments de millora 
en les entrevistes personals, així com en els grups de treball que s’han constituït.

A la vegada, s’ha demanat l’opinió de les entitats amb qui col·laborem més estretament, com són el 
Consorci Sanitari de Barcelona, els CAP dels quals l’Hospital Sant Rafael és referent, l’Hospital Vall 
d’Hebron o l’Hospital Mare de Déu de la Mercè, a més d’associacions de l’àrea d’influència.

També s’ha posat molt èmfasi a alinear els objectius de l’Hospital amb les directrius que marca el Pla 
de Salut de Catalunya 2011-2015 i s’ha tingut en compte el Pla Estratègic Suprainstitucional de Germa-
nes Hospitalàries, juntament amb aspectes ja recollits en l’anterior Pla Estratègic de l’Hospital Sant 
Rafael per al període 2010-2012.

Tot això ens ha permès fer una anàlisi exhaustiva sobre com ens veiem i com ens veuen, que ha servit 
de base per identificar les fortaleses i debilitats de l’Hospital, així com les principals oportunitats i 
amenaces que l’entorn ens planteja en els propers tres anys. Aquest treball queda reflectit en la matriu 
DAFO, que es presenta a continuació.
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Des de la perspectiva de les FORTALESES, 
destaca el fet que els valors i la missió de 
Germanes Hospitalàries estan presents 
en el dia a dia de l’activitat assistencial i 
es transmeten als pacients. Així mateix, 
l’Hospital ha obtingut repetidament uns 
resultats destacats en les enquestes 
PLAENSA que realitza el CatSalut i, en 
aquest sentit, l’alt nivell de satisfacció 
dels usuaris és un altre dels punts forts 
del Centre. D’altra banda, pertànyer a 
Germanes Hospitalàries, una Institució 
amb una llarga trajectòria i de referència 
tant a nivell nacional com internacional, 
és un factor que contribueix a proporcio-
nar estabilitat.

Pel que fa a les DEBILITATS, es constata 
la necessitat d’adaptar l’estructura orga-
nitzativa a la nova realitat del moment, la 
qual cosa implica definir les funcions dels 
llocs de treball, crear nous rols profes-
sionals i millorar els coneixements en 
l’àmbit de la gestió per part dels coman-
daments intermedis, entre altres reptes. 
D’altra banda, s’ha assenyalat la neces-
sitat de millorar la comunicació, ja que, 
malgrat ser referent en algunes espe-
cialitats, l’Hospital Sant Rafael compta 
encara amb poc reconeixement extern.

FORTALESES

DEBILITATS

• Els valors i la missió de l’Hospital són assumits pels professionals  
i es transmeten als pacients.

• L’alt nivell de satisfacció dels usuaris.
• L’esperit de millora contínua dels  professionals.
• El reconeixement extern d’algunes especialitats.
• L’estabilitat institucional que aporta pertànyer a Germanes 

Hospitalàries.
• El potencial de creixement en activitat.
• La capacitat de la Direcció per aconseguir acords amb altres 

proveïdors.
• Disposar d’una gestió basada en processos. 
• La bona localització geogràfica.

• No saber projectar-se cap a l’exterior. 
• La cartera de serveis actual no és adequada.
• El bloc quirúrgic està poc optimitzat.
• L’escàs treball en R+D.
• L’estructura organitzativa no s’ajusta a la realitat actual del Centre.
• La necessitat de millorar els coneixements de gestió per part dels 

comandaments.
• La manca de delimitació de funcions.
• Instal·lacions a adequar i modernitzar.
• Disposar de sistemes informàtics amb baixes prestacions. 
• La insuficient col·laboració amb la resta de centres de Germanes 

Hospitalàries.
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OPORTUNITATS

AMENACES

• Destacar els valors de Germanes Hospitalàries com a element 
diferencial.

• Ser referent en algunes especialitats.
• Adequar-se a les noves exigències del CatSalut i apostar per 

alternatives més eficients a l’hospitalització.
• Adequar-se a les directrius del Pla de Salut 2011-2015.
• Captar més usuaris dels CAP de referència.
• Invertir en atenció geriàtrica i cures pal·liatives.
• Desenvolupar noves àrees clíniques d’atenció sanitària.
• Potenciar alguns serveis de suport mitjançant aliances amb altres 

proveïdors.
• Captar clients privats.
• Millorar la formació i la comunicació.
• Refermar aliances en alguns serveis.
• Potenciar l’R+D a través de FIDMAG.

• La conjuntura econòmica actual.
• L’envelliment de la població.
• Dependre d’un únic client (CatSalut).
• La competència de la sanitat privada.
• El projecte de reordenació assistencial i territorial (RAT) del 

Departament de Salut.
• El nou model de compra de serveis.
• L’evolució del conveni laboral.
• La implantació de la Província única, en la qual Sant Rafael serà 

l’únic hospital d’atenció especialitzada.
• El baix control del flux d’entrada de pacients.
• La manca de sinergies entre centres de Germanes Hospitalàries.

Tenint en compte l’envelliment de la 
població i d’acord amb els objectius 
marcats pel Pla de Salut 2011-2015, 
una de les OPORTUNITATS de futur de 
l’Hospital està estretament relaciona-
da amb l’atenció als malalts crònics i 
comporta potenciar àrees com l’atenció 
geriàtrica o les cures pal·liatives. D’al-
tra banda, la col·laboració que el Centre 
ha iniciat recentment amb la Fundació 
per a la Investigació i la Docència María 
Angustias Giménez (FIDMAG) represen-
ta una molt bona oportunitat per fomen-
tar l’R+D en els propers anys.

Un dels aspectes que s’ha identifi-
cat com una AMENAÇA de l’Hospital 
Sant Rafael de cara a la seva viabilitat 
futura és el fet de dependre d’un únic 
client. A més, el nou model de compra 
de serveis en el qual està treballant 
el CatSalut pot tenir una forta reper-
cussió en l’activitat del Centre. També 
s’ha destacat la rellevància del projec-
te de reordenacions assistencials 
territorials (RAT) que està duent a 
terme el Departament de Salut i, en 
conseqüència, la necessitat de poten-
ciar aliances estratègiques amb altres 
dispositius assistencials del territori.  
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
Per a l’elaboració del Pla Estratègic 2014-2016, s’ha tingut en compte la missió i la visió de l’Hospital 
Sant Rafael, així com els valors institucionals, que guien el present de l’activitat del Centre i que són un 
punt de referència per al seu desenvolupament futur.

Els valors de l’Hospital Sant Rafael giren al voltant de l’Hospitalitat, valor compartit amb tots els dispo-
sitius assistencials de Germanes Hospitalàries i que s’entén com una actitud d’acolliment a la persona 
necessitada.

Missió
L’atenció integral de persones malaltes i/o discapacitades enriquida per la quali-
tat humana dels nostres professionals, que tenen també possibilitat de creixe-
ment personal. Es tracta de curar la persona en la seva totalitat, integrant-la a 
les xarxes sanitàries i socials.

Visió
Potenciar i renovar el projecte històric i carismàtic de l’Hospitalitat dirigida al 
malalt i al més necessitat adaptant-se a les necessitats del moment.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Amb la missió, visió i valors institucionals com a referència i amb la matriu DAFO com a 
punt de partida, des de l’Hospital Sant Rafael s’ha dissenyat el Pla Estratègic 2014-2016. 
El Pla s’articula a través de sis línies estratègiques, de les quals es deriven els objectius 
a assolir per l’Organització en els propers tres anys.

Cadascuna d’aquestes línies compta amb un objectiu general i una sèrie d’objectius espe-
cífics, que són els reptes que la Institució es planteja abordar en el proper trienni. Aquests 
objectius han de permetre a l’Hospital Sant Rafael potenciar les seves fortaleses i corregir 
les seves debilitats, per ser capaç, a la vegada, de fer front a les amenaces i aprofitar les 
oportunitats que se li presentin en el futur.

Línia estratègica 1: 
Infon els valors que inspiren tota l’Organització. 

Línies estratègiques 2 i 3: 
Constitueixen pilars operatius, els quals corresponen a les línies de 
servei de l’Hospital. 

Línies estratègiques 4, 5 i 6:  
Són línies estratègiques de suport, amb un enfocament transversal.
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Repte a què respon:
“Ser vistos com un referent en serveis de salut.”

Objectiu general

Que l’Hospital Sant Rafael sigui vist com un referent en serveis de salut en atenció especialitza-
da i en atenció a la salut mental, sustentat en els valors de Germanes Hospitalàries.

Objectius específics

• Projectar els valors i serveis en els quals l’Hospital és referent a través del Pla de comunica-
ció externa 2014-2016.

• Buscar el reconeixement extern de l’excel·lència.
• Gestionar la qualitat percebuda mitjançant les enquestes del sistema PLAENSA.  
• Participar en els TOP 20, en els premis d’innovació i en els informes de la Central de Resultats.
• Obtenir l’acreditació de l’Hospital per part del Departament de Salut.
• Definir el projecte per incorporar el model de qualitat EFQM a l’Organització.

• Tenir una relació propera amb la població de l’àrea de referència.
• Potenciar iniciatives/projectes de col·laboració amb entitats sanitàries de l’entorn.
• Promoure l’educació sanitària de la població i especialment la formació a cuidadors i l’auto-

cura del pacient.
• Potenciar iniciatives/projectes de col·laboració amb associacions de l’entorn.

• Ser un centre actiu en els àmbits de la seguretat del pacient, l’ètica i la promoció de la salut.
• Garantir la confidencialitat i l’ètica amb formació en LOPD, codi ètic i bioètica.
• Desenvolupar el Pla director de seguretat del pacient.
• Ser un hospital compromès amb la promoció de la salut. 
 

TRANSMETRE LA NOSTRA 
HOSPITALITAT I EXCEL·LÈNCIA1

14



LÍ
N

EA
S 

ES
TR

AT
ÉG

IC
AS

LÍ
N

EA
S 

ES
TR

AT
ÉG

IC
AS

Repte a què respon:
“Ser un centre que treballa en xarxa amb la resta de dispositius del seu territori 

de referència, Barcelona Nord.”

Objectiu general

Oferir una cartera de serveis amb un alt nivell de resolució i uns resultats destacats 
en els indicadors de salut, treballant estretament amb la resta d’actors del territori.

Objectius específics

• Desenvolupar un model d’hospital més resolutiu.  
• Revisar la cartera de serveis.

• Analitzar l’adequació de la cartera de serveis al context actual.
• Potenciar els serveis d’acord amb el Pla de la Cronicitat.

• Desenvolupar models alternatius a l’hospitalització. 
• Millorar l’adequació i la capacitat resolutiva del bloc quirúrgic.  
• Crear mecanismes per implantar una pràctica clínica de més valor.

• Desenvolupar models de col·laboració i aliances.
• Desenvolupar les oportunitats de col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron.   
• Desenvolupar un projecte comú d’atenció integral de la salut mental amb l’Hospital Mare 

de Déu de la Mercè. 
• Elaborar un projecte de modernització tecnològica del servei de Radiologia.
• Millorar l’accessibilitat i ser la primera opció per a l’Atenció Primària de la zona de referència.

• Desenvolupar un model de docència de qualitat (centre de formació pre i postgrau).

• Potenciar les línies d’investigació i desenvolupament a l’Hospital Sant Rafael.
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SER UN HOSPITAL 
OBERT AL SEU TERRITORI
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Repte a què respon:
“Augmentar la cartera de clients i diversificar les fonts d’ingressos.”

Objectiu general

Diversificar l’activitat de l’Hospital Sant Rafael i generar noves fonts d’ingressos, 
oferint serveis en l’àmbit privat i sent un referent en la relació qualitat – preu.

Objectius específics

• Desenvolupar la cartera de serveis de medicina privada.
• Analitzar la situació de la cartera actual de serveis privats.
• Avaluar el grau de satisfacció dels usuaris amb la cartera actual de serveis privats.
• Definir una cartera ampliada de serveis privats.
• Adequar els espais físics destinats a l’activitat privada.
• Definir els processos administratius.
• Definir i implantar un Pla de comunicació externa.
• Desplegar els nous serveis de medicina privada.

• Potenciar els serveis a usuaris per accidents de trànsit i laborals.

• Explorar altres fonts d’ingressos.
• Oferir serveis en l’àmbit de l’hoteleria.
• Oferir el servei de Farmàcia a residències i altres centres de l’entorn. 
 

DESENVOLUPAR UNA OFERTA 
DIFERENCIAL DE SERVEIS PRIVATS1

3
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Repte a què respon:
“Tenir una organització més transversal i que potenciï el treball multidisciplinari.”

Objectiu general

Adequar l’estructura organitzativa al nivell d’activitat de l’Hospital, definint funcions, poten-
ciant la multidisciplinarietat i creant condicions per al desenvolupament professional.

Objectius específics

• Revisar el model organitzatiu de l’Hospital.
• Analitzar el model organitzatiu actual.
• Identificar propostes de millora i dissenyar el model organitzatiu futur. 
• Realitzar la descripció de llocs de treball.
• Dissenyar el model organitzatiu futur. 

• Desenvolupar la política de Recursos Humans.
• Dissenyar i implantar els processos associats a les funcions de Recursos Humans.
• Dissenyar i implantar el model de desenvolupament basat en les entrevistes d’avaluació.
• Dissenyar actuacions per atreure i fidelitzar el talent.
• Avaluar el clima laboral.

• Dissenyar i implantar el Pla de formació 2014-2016.
• Identificar necessitats formatives.
• Dissenyar el Pla de formació anual.

• Reforçar la comunicació interna mitjançant l’elaboració del Pla de Comunicació 2014-2016. 

SER UNA ORGANITZACIÓ  ÀGIL
1
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Repte a què respon:
“Fer que l’Hospital sigui viable des d’un punt de vista econòmic.”

Objectiu general

Garantir la continuïtat de l’Hospital Sant Rafael, mitjançant una organització eficient 
i transparent en la gestió dels recursos.

Objectius específics

• Assegurar l’eficiència i la sostenibilitat de les línies de servei.
• Establir una comptabilitat analítica.
• Realitzar un seguiment de la facturació, del correcte cobrament i de la rendibilitat de les línies 

de servei.

• Desenvolupar models alternatius de gestió de l’activitat.
• Valorar la possibilitat d’implantar contractes d’autogestió.
• Implementar la cultura Lean a tota l’organització.

• Desenvolupar aliances estratègiques en compres i serveis generals.  
• Dissenyar un Pla de desenvolupament d’aliances amb la resta de centres de Germanes 

Hospitalàries i amb altres institucions.
• Desenvolupar projectes interns de millora en l’àmbit dels Serveis Generals.

• Mantenir i millorar les instal·lacions de l’Hospital.
• Dissenyar i executar el Pla de manteniment i el Pla de reformes.
• Desenvolupar el Pla d’eficiència energètica.
• Dissenyar i executar el Pla de gestió mediambiental de l’Hospital en base a l’estàndard de 

l’acreditació EFQM.

DESENVOLUPAR UN 
MODEL ECONÒMIC SOSTENIBLE1555
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Repte a què respon:
“Els sistemes i els processos de treball han de ser una ajuda.”

Objectiu general

Comptar amb eines que facilitin els fluxos de treball i els fluxos d’informació.

Objectius específics

• Completar el desplegament de la gestió basada en processos (GBP).
• Realitzar el seguiment dels plans de millora dels processos implantats.
• Desplegar la gestió basada en processos a la resta d’àrees de l’Hospital.

• Consolidar els sistemes d’informació actuals.
• Completar el projecte d’història clínica sense papers.
• Integrar els equips d’electromedicina.
• Integrar informes i altres documents en l’àmbit de la seguretat del pacient.
• Desplegar la integració amb altres plataformes.
• Definir un pla per capacitar tot el personal per a l’ús de SAVAC.

• Identificar projectes TIC de futur (Pla de sistemes 2014-2016).
• Crear un observatori d’innovació i noves tecnologies.
• Crear un espai al Minerva, on compartir idees innovadores.
• Seleccionar i implantar solucions tecnològiques de Telemedicina.

• Revisar el model organitzatiu de l’àrea de sistemes.
• Revisar les funcions i processos actuals.
• Identificar propostes de millora i dissenyar el model organitzatiu futur. 

ACOMPANYAR LA GESTIÓ PER PROCESSOS 
AMB EL SUPORT DE LES TIC1
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aquelles persones que han participat en l’elaboració del Pla Estratègic 2014-2016 de l’Hos-
pital Sant Rafael.

En primer lloc, donem les gràcies a tots els professionals del Centre que s’han implicat en 
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vistes personals o participant en els grups organitzats per al desenvolupament de cada línia 
estratègica.

Així mateix, volem destacar la col·laboració de l’Hospital de Campdevànol, l’Hospital Plató, 
l’Hospital de Mollet i, especialment, de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, així com dels 
Equips d’Atenció Primària (EAP) Vallcarca i Sant Rafael, i del Servei d’Atenció Primària (SAP) 
Muntanya-Dreta, de l’Institut Català de la Salut (ICS).

També agraïm al Consorci Sanitari de Barcelona del Servei Català de la Salut, i especial-
ment a les doctores Rosa Maria Serrasolses i Alba Benaque, tota la informació facilitada i 
les seves aportacions pel que fa al futur del nostre Hospital, que han estat de gran ajuda per 
desenvolupar aquest treball.
 
D’altra banda, donem les gràcies a la Fundació per a la Investigació i la Docència María 
Angustias Giménez (FIDMAG) i a tots els Centres de Germanes Hospitalàries. 
 
Igualment, al Club Esportiu Discapacitats Sant Rafael per la seva amable participació. 

També volem subratllar la feina realitzada per l’equip consultor de la Fundació Unió (FUCH), 
format per Joan Maria Ferrer i Pere Pascal, els quals han dinamitzat el procés d’elaboració 
del Pla Estratègic.

Finalment, agraïm molt especialment a les Germanes del Govern provincial el suport rebut 
i la seva implicació en tot el procés.
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