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Espanya 

 
Taxes de mortalitat 

estandarditzada 
continuen disminuint 

 



MIPSE per l’assistència sanitària 
Homes

Dones

Total

20

40

60

80

100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T
a

x
e

s 
x

 1
00

.0
00

 h
.

Any
Font: Registre de Mortalitat. Servei d’Informació i Estudis. Departament Salut 



MIPSE per les polítiques sanitàries intersectorials 
Homes

Dones

Total

20

40

60

80

100

120

140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T
a

x
e

s 
x

 1
00

.0
00

 h
.

Any
Font: Registre de Mortalitat. Servei d’Informació i Estudis. Departament Salut 

 



Millora salut percebuda 



Suïcidis… per a publicar 



…però els suïcidis no pugen a Espanya 
(excepte el pic 2008, anterior a la crisi) 

Font: The Lancet 2013; 382: 391-2 



…ni l’1 d’abril del 2008 hi va haver 
cap huracà econòmic a Espanya 

Font: Librero J, Segura A, Glez López-Valcárcel B. Carta al EJPH, en premsa. 



Suïcidis… per tant 

•  Circumstàncies econòmiques adverses 
han provocat augment de suïcidis en 
altres països d’Europa… no a Espanya, 
amb tendència decreixent excepte el 
Δ del 6,8% en homes al 2008 i en 
dones al 2011 
  We define “intellectual conflict of interest” as academic activities that create the 

 potential for an attachment to a specific point of view that could unduly affect an 
 individual’s judgment about a specific recommendation  Guyatt-Meneu 



Hospitalització aguts 



Receptes per habitant 

Font: Puig-Junoy et al. Monogràfic Central Resultats AQuAS, set 2013 

Reducció del nombre de receptes dispensades d’un 
24,8% en 10 mesos 



Visites a l’Atenció Primària 
Any 

Visites AP Per habitant Per població atesa 

2006 45,953,061 6.9 9.0 

2007 49,242,553 7.1 10.2 

2008 51,082,637 7.0 9.6 

2009 51,127,035 6.9 9.6 

2010 48,339,450 6.5 9.8 

2011 46,654,543 6.3 8.6 

2012 45,489,139 6.1 8.2 

Font: Divisió de Planificació i 
Avaluació Operativa. CatSalut 
2006-2012 



Estils de vida 

•  Crisi aguditza diferències: atur 
protegeix menys del sedentarisme i 
augmenta, en canvi, odds-rati del 
tabaquisme 

•  Baixa la despesa mitjana en alimentació 
per llar: menys aliments frescos i més 
aliments en conserva o precuinats 

  Líders europeus en importació de panga vietnamita 



Associació entre desigualtat i mobilitat intergeneracional 
Garcia-Altes A, Ortún V. Funcionamiento del ascensor social en España y posibles mejoras. GacSanit, 

in press. 



OECD Skills Outlook 2013 
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Solvència EB 

•  Desitjabilitat primer 
–  Pèrdues evitables de legitimitat 

•  Equilibri intergeneracional 
•  Actuació intersectorial 

–  Pensió/fàrmacs, educació/llampecs 
•  Problemes no amb Estat de Benestar 

…sinó amb la seva modalitat a Espanya 
Sapir Globalization and the reform of European social models. J Common 

Mark Stud 2006;44:369–90 



Major productivitat amb 
millora Estat del Benestar 

•  Competència internacional 
•  Sistemes de Benestar flexibles 

–  Transferències que no desestimulen ni la 
responsabilitat individual ni la necessitat 
de treballar 

–  Del welfare al workfare (condicionalitat 
de prestacions) 



Cap sistema és millor en tot 

1.  En promig, la despesa sanitària resulta 
valuosa 

2.  Més (despesa) no sempre és millor 
(salut, educació, investigació...) 

…però menys de qualsevol manera encara pitjor 

3.  Atenció útil deixa de donar-se 
 Adults in developed countries receive about half of needed medical care for the 
leading causes of death and disability  

  McGlynn et al. NEJM 2003; 348: 2635-45 





Detalls de l’ estudi: 
•  Població: Medicare 

–  IAM      n = 159,393 
–  Càncer colorectal    n = 195,429 
–  Fractura de maluc    n = 614,503 
–  Current Beneficiary Survey  n =   18,190 

(població general major de 65 anys) 

•  Disseny: experiment natural, assignació a 
quintils d’ intensitat de pràctica segons 
residència  

•  La intensitat va ser mesurada segons la quantitat de 
recursos utilitzats per la població de Medicare en els   
seus últims sis mesos de vida.   

•  306 mercats naturals d’ús dels serveis sanitàris 
especialitzats 

  www.dartmouthatlas.org	




$ 3,922	

$ 4,439	

$ 4,940	

$ 5,444	

$ 6,304	


Despesa	

Població	

General	


Variacions regionals en la despesa 
estandaritzada en els sis últims mesos de vida 
-- i mitjana de despesa per-cápita a Medicare 

$ 9,074	

$ 10,636	

$11,559	


$ 12,598	

$ 14,644	


Despesa 
últims  6 

mesos	

de	


vida	


Ratio:  	
 1.61	
 1.61	




Quintiles de intensidad	


0	


50	


30	


20	


10	


Q1	
 Q2	
 Q3	
 Q4	
 Q5	


Bajo	
 Alto	


40	


Cancer colon	


Frac. cadera	


Infarto	


Validació de mètodes 
Pacients similars 

Mortalitat predita a un any 

Población general	




Validació de mètodes  
Tractats de forma diferent 

Ús anual per-cápita de Recursos Mèdics i Hospit. 

0	


$8,000	


6,000	


4,000	


2,000	


Infarto	


Cancer colon	


Fractura cadera	

Todos mayores	


Q1	
 Q2	
 Q3	
 Q4	
 Q5	

Quintil de gasto	


Bajo	
 Alto	


1.77	


1.59	


1.69	


1.52	


Ratio Q5 / Q1	




Categoríes de cures 
•  Cures efectives  

   

•  Cures sensibles a 
les preferències 
    

   
•  Serveis sensibles a 

l’ oferta  

• Cures, basades en 
proves, que tots els 
pacients haurien de 
rebre 
• Múltiples opcions a 
triar que necessiten 
intercanvis amb el 
pacient 
• Visites, estades 
hospitalàries, consultes 
a l’especialista 



Cures efectives: 
Risc relatiu entre les regions de major despesa (Q5) i menor despesa (Q1)

1.00 1.5 2.00.5 2.5 3.0

1.00 1.5 2.00.5 2.5 3.0

Reperfusion en las 12 hours IAM

Aspirina al alta
Aspirina en el momento de la admisión

Beta bloqueante al alta
Beta Bloqueante en admisión

IAM

Mamografía, Mujeres 65-69

Inmunización gripe año anterior
Papanicolau, Mujeres 65+

Inmunización neumococo 

Población general

Más bajo en regiones de mayor gasto Más alto en regiones de mayor gasto

IECA al alta



Cures sensibles a preferències:
regions de major despesa vs regions de menor despesa

1.00 1.5 2.00.5 2.5 3.0
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Bypass coronario 
Angioplastia coronaria

Procedimientos después de IAM

Colecistectomía

Herniorrafia
Extracción de catarata

Remplazamiento total de cadera

Cirugía mayor (todas las cohortes)

Reemplazamiento total de rodilla
Cirugía de espalda
Endarterectomía cartotídea

Más bajo en regiones de mayor gasto Más alto en regiones de mayor gasto

Angiografía
Angiografía entre casos apropiados



Cures sensibles a l’ oferta
regions de major despesa vs regions de menor despesa
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Consultas

Primera consulta a especialista paciente ingresado
Visitas a pacientes ingresados

Visitas a médicos

Electrocardiograma
Pruebas y procedimientos

Más alto en regiones de mayor gasto

TAC/RMN cerebral
Función pulmonar
Electroencefalograma

Altas

Días de UVI o UCI
Días totales de ingreso

Utilización de hospitales

Alimentación sonda gastrostomia
Intubación de emergencia

Procedimientos œ6 últimos meses de vida

Más bajo en regiones de mayor gasto



Menor riesgo

Risc relatiu de mort segons quintils de despesa
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Què aconsegueix la major 
despesa? 

•  Qualitat de les cures 
–  Infart        pitjor  
–  Serveis preventius              pitjor 

•  Accés a les cures   
–  Atenció Primària              pitjor 
–  Temps d’ espera              pitjor 

•  Satisfacció      no millor 

•  Estat funcional     no millor 

•  Mortalitat      pitjor 

Regions d’ alta despesa 



Cap sistema sanitàri és 
millor en tot 

•  No és quant… sinó com es gasta 
•  Qualitat pot reduir costos o NO però 

el que importa és: 
–  La comparació beneficis/costos 
–  El que tractaments efectius deixin de 

donar-se (¿el 50% de Glynn?) 
–  El que part de la atenció sanitària pugui 

eliminar-se sense afectar negativament 
els resultats en salut (¿el 30% de Fisher?) 



Clínica 1: Reduir les bretxes 

•  Consuetudinaries: Rentat de mans, llistat de 
comprovació quirúrgica, utilització de 
medicaments, cesària… 
   Campillo 2011 

•  Quotidianes 
Apropar-se a la frontera de possibilitats de producció 

         



Clínica 2: Reducció greix 

•  Altament cost-efectius: Antibiòtics, 
aspirina y β-bloquejants en IAM, rentar-se 
les mans; antiretrovirals en alt cost 

•  Tractaments potencialment cost-efectius 
però amb beneficis molt heterogenis: 
antidepressius, cesàries o angioplàsties. 

•  Tecnologies de pobre o nul cost-efectivitat. 
Artroscopia genoll. 

Moseley 2002…pero Martí 2003 en GestClinSan 



…Clínica 2: Reducció greix 

•  30% despesa a EE.UU. 
Institute of Medicine 2011: Lowering costs 
and improving outcomes 



Coneix allò últim, prescriu 
allò penúltim (Marañón) 

 
•  Espanya, 2a posició mundial en DDD      
just abans de la crisi 
•  RAM, 3er problema de salut 

Sir Mike Richards: Extent and causes of international 
variations in drug  usage. July 2010. 
 
http://www.aes.es/boletines/news.php?idB=17&idN=1255 



Clínica 3: Reassignació 

•  NICE…més de 420 tecnologies 
candidates a la reassignació (i des de 2009 tres vies d’ 
escapament: patient access, cancer drugs, end of life) 

•  NICE Cost saving guidance 
•  Lista Croydon Primary Care Trust 
•  Tecnologies inefectives o nocives de l’ 

Institute of Medicine EE.UU. 
•  Catalunya: Projecte ‘Essencial’ 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.

0f6d9feb5e076b7d48af8968b0c0e1a0/?
vgnextoid=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e06ecca
ef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
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Política 1: Planificació 

•  Gestió de la utilització 
•  Economies d’ escala per raons de 

qualitat 
•  Conveniència de l’ especialització 
•  Planificació ‘ansiolític social’: dóna 

informació pronòstica 



Política 2:  Finançament selectiu 
•  Finançament selectiu segons CE incremental 

•  Galsufase/Maroteaux-Lamy syndrome (536.000€/pacient-any) 
•  Idursulfase/Hunter syndrome (1.000.000€/pacient any) 
•  Fiv?  PSA?  

•  Cartera de serveis sensata 
•  …i priorització: Solans-Adam-Espallargues 2012, Fusté 2012 

•  Pagar per el que interessa cuidant motivació 
intrínseca i professionalisme 
–  Capitatiu – P4P 
–  Regulació preus cap a la innovació que interessa 



 
 

El factor de sostenibilitat: 
Un finançament intel·ligent 

 
 

•  El finançament hauria d’estar basat en 
criteris objectius relacionats amb 
l’aportació marginal del fàrmac i la relació 
Cost-Efectivitat incremental.  

•  Omissió, difícilment justificable, d’aquests 
aspectes a la Llei 26/2006, lluny de les 
innovacions regulatòries en altres països 
europeus. 



Preus que orientin cap la 
innovació que interessa 

•  La innovació que apenes es dóna en sanitat, la 
que estalvia costos: procés i organizativa 

•  Productes: Value-based pricing : utilitat 
terapèutica comparada amb ttos ja disponibles. 

 Próximament en RU, cost-efectivitat dinàmic, generalització convenient 

•  Avaluació econòmica en condicions de 
transparència i independència (allunyament del 
marketing científic) 

S Grimm, M Jofre-Bonet…2012 
J Rovira 2012 



Política 3: Maduresa 

•  Autonomia d’ organitzacions sanitàries 
integrades (financiació capitativa) i 
competència- sense mercat- entre elles 

•  Seguretat per a tots, inmortalitat per a ningú 

•  Evitar les tentacions fàcils (PPP) que 
semblen matar molts ocells d’ un tret 



Competència entre 
proveïdors sanitaris? 

•  Sembla que redueix preus (USA, UK) 
però qualitat també →	  No tindrà sentit sense 
bona info sobre resultats 

	  
 Propper C. Health Economics 2012; 21: 33 
 Pita P, Siciliani L. Handbook Health Ec 2012. Chapter 15 

 



Competència entre 
proveïdors sanitaris? 

•  Grans diferències en qualitat de 
gestió entre empreses i entre països 
(US-Alemània-França-RU). Pobre 
gestió més prevalent a empreses de 
sectors amb feble competència o 
empreses familiars portades pels 
hereus. 
 Bloom N, Van Reenen J. QJE 2007; 122(4): 1351 y NBER w16032  



Competència entre 
proveïdors sanitaris? 

Influeix en la qualitat de la gestió i millora resultats 
clínics, financers i satisfacció del personal 

3 claus d’una bona gestió (hospitals) : 
 - Competència amb rivals propers 
 - Mida (economies d’escala) 
 - Habilitats clíniques i gestores (millor comunicació, 
major credibilitat i autoritat…) 

   Bloom N, 2011. CEP discussion paper 1042 



Competència per comparació 

•  Encara que només sigui per comparació 
en qualitat amb preus comuns i 
regulats... durà a eficiències semblants entre diferents 

formes organitzatives sempre que: 
– No es garantitzi la inmortalitat 
–  Es proporcioni certa capacitat d’ elecció 

(derivacions p.e.) 
–  Fons s’ assignin en consonància amb la 

eficiència mostrada 
     Propper C. Health Economics 2012 



Competència per comparació en 
qualitat... no implica mercat 
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Worldwide Governance Indicators 



Corruption perceptions  
Index 2012  



Global Competitiveness  
Index 2013-2014  



Deteriorament institucional 
•  Partitocràcia, funcionaris amb futur vital i 

laboral que depèn del propi partit (A. Nieto, M 
Castells, JM Vallés, Félix de Azúa…) 

•  Sense millor política no hi haurà millor 
gestió pública  



Deteriorament institucional 
•  Resultat inesperat de l’unió monetària d’1 gener 1999 

(l’euro)…que esperava ajustos estructurals i millores 
institucionals, un cop perdudes les possibilitats de 
devaluar i d'incórrer en dèficits > 3% 

•  Expansió 1999-2007 al 3.6%!!! amb bombolles 
inmobiliaria i financera, sense augment de 
productivitat…i amb l’ajornament de les millores 
institucionals (educació, mercat de treball): Els gestors 
incompetents també guanyaven diners i els polítics, 
corruptes alguns, satisfeien al personal. 

Cajas i Caixes, Bankia, B-M-E… 
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Sortida crisi requereix: 

Augmentar la productivitat 
–  Capital humà: atreure talent i millorar l’ educació 
–  Societat meritocràtica: incentius a aprendre 
–  Menors costos dels serveis (telecomunicacions, 

electricitat, etc.) 
•  Reguladors Independents no capturats per les empreses (partits 

polítics) 
–  Inversió pública acertada i administració eficaç 
–  Mobilitat dels factors (competència, meritocràcia, 

reducció de la influència de les xarxes socials)  
–  Capacitat Fiscal 

•  Reduir el frau fiscal, per poder rebaixar la càrrega fiscal sense 
reduir la recaptació 



Què  i com 

•  Importància equivalent: què -com de les 
reformes 

•  Racionalitat tècnica i legitimitat social 

Monument a la Reforma Sanitària 1899-1903 Parc del Retiro, Madrid 



Punts clau 

1.  Evitar pobresa dinàstica: Ascensor.  
Educació, Polítiques Actives Ocupació. 

2.  Superioritat solucions col·lectives: 
Utilització segons necessitat i 
finançament més progressiu (frau fiscal) 

3.  ‘Desitjabilitat’ i solvència serveis 
sanitaris, clau manteniment EB 

–  Canvis clínics, organitzatius, polítics i socials 
–  Crisi només exacerba l’agenda pendent 



Punts clau 

4. No dualitzar la societat. Introduir el 
factor de sostenibilitat. 

5. Reforma institucional començant pels 
partits polítics 
  El què i el com. Racionalitat tècnica 

 i legitimitat social 
6. Dues Espanyes...i dues Catalunyes 
 
 



Persistent effect of bubbles 
1.  Gov. that can borrow freely, likely to waste 

resources: unproductive expenditures 
2.  ‘Dutch disease’: Allocation of capital away 

from the production of tradable goods e.g. 
construction 

3.  Debt overhang →	  Slow recovery 
4.  Institutional deterioration: It takes time to 

find more talented agents 
 

Fdez-Villaverde J, Garicano L, Santos T. NBER w18899 



Per una nova llei de partits 
polítics (exemple de millora institucional) 

Celebración de congresos cada dos años . 
Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos  a 

fecha fija, votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto.  
Congresos y órganos de control proporcionales al número de afiliados.  

Limitación de mandatos. 
Elección ejecutivos, delegados y miembros de los órganos de control mediante 

voto secreto. 
Elecciones primarias para cargos representativos. 
Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de los 

interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías 
anuales por empresas independientes previas a la presentación de las 
cuentas aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido. 

Verificar gastos campañas e inspecciones para velar por el cumplimiento de los 
límites de gasto electoral. 

  

   
 

http://porunanuevaleydepartidos.es/manifiesto/ 





Vicente Ortún 
 

 http://www.econ.upf.edu/~ortun/  
 
 


