
Tercera edició de l’Observatori de la Cooperació 
Publicoprivada en les Polítiques Sanitàries i Socials!





Necessitats de la 
col.laboració: quins motius 
us van orientar cap a la 
cooperació publicoprivada 
per construir el projecte ?!

El cas del servei multicèntric 
d’oncologia radioteràpica del 

Vallès Occidental!



IOV!

Catsalut!Capio 
HGC!

Pla Director d’Oncologia a Catalunya!

Un conjunt de voluntats 
que conflueixen al voltant 
de les necessitats 
representades pel Pla 
Director d'Oncologia!



IOV!

Catsalut!Capio 
HGC!

Departament de Salut!
• 5 Acceleradors lineals per una població de 1M habitants!
• Coordinació i protocols territorials!
• Major qualitat i complexitat!
• Disminució de desplaçaments a Barcelona!

CatSalut!
• Un únic Servei de RT en base territorial!
• Reducció de costos d’infraestructura (inversió) i de funcionament afavorint 
coordinació entre proveïdors!

HGC!
Tenir un paper estable al territori!

Transmetre flexibilitat i adaptació a les 
diferents realitats que pugui requerir 

entorn i administració!
Escenaris que permetin assumir 
inversions i actualitzar tecnologia!

Motivacions!

IOV!
Avançar el projecte!

Creixement base territorial!
Ajuda a la inversió!

Estabilitat per volum!
Assumir més complexitat!



Capio Hospital General de Catalunya 
2 acceleradors lineals + bomba de cobalt!

Un accelerador que 
requeria canvi!

1 accelerador lineal 
(en funcionament des de Març 
2003)!

Cap de Servei Hospital General de Catalunya 

Inici !



Capio Hospital General de Catalunya 
2 acceleradors lineals + bomba de cobalt!

Nou 
accelerador 
lineal: 
Sinergy(2009)!

1 accelerador lineal 
(en funcionament des de Març 
2003)!

Signatura 
de l’acord  

Capio-
HGC-IOV 

Selecció del 
Director 

d’Oncologia de 
l’IOV 

Explicar i 
començar 

IOV (Dir. RT Dr. Solé) 
Directrius del Pla Director d’Oncologia!

Implementant... !



Capio Hospital General de Catalunya 
2 acceleradors lineals!

Consorci Sanitari de Terrassa 
2 acceleradors lineals !

IOV (Dir. RT Dr. Solé) 
Directrius del Pla Director d’Oncologia!

Situació desenvolupada totalment en aquest primer trimestre 2013 i 
que va acompanyada amb una reconducció de fluxos.!

Implementant...en CST  !



Capio Hospital General de Catalunya 
2 acceleradors lineals!

Consorci Sanitari de Terrassa 
2 acceleradors lineals !

IOV (Dir. RT Dr. Solé) 
Directrius del Pla Director d’Oncologia!

Implementant...FUTUR !

Manresa!
1 Accelerador 

lineal!



Des de febrer de 2008 fins març 2013!
Fases evolutives !

2/2008 
• Un 
problema i 
una idea 

11/2008 
• Acord de 
col.laboració 
entre IOV i  
Capio HGC 

5/2009 
• Nou 
director a 
l’IOV 

“La reunió” 5/2008!
Incorporació de 
més doctors al 

projecte 
8/2009!Inauguració del 

projecte 7/2009!

18 mesos de treball en un projecte 

Instal.lació 
de nous 
LINAR 

3/2009!

Nous 
acceleradors a 

CST 
2013!



Quins són els principals 
beneficis de la col.laboració 
per cada una de les parts 
implicades i quins són els 
reptes pendents de la 
cooperació.!

El cas del servei multicèntric 
d’oncologia radioteràpica del 

Vallès Occidental!



Beneficis de les parts!

!
Servei territorial!
Satisfacció de l’oncòleg!
Poder assumir més 
patologia i complexitat!
Sensació de grup!
Avançament al temps i 
haver-ho aconseguit 
malgrat la crisi!

Estabilitat i participació en un projecte 
estable territorial!
Poder invertir en nova tecnologia 
considerant l'amortització futura!
Generar l'ambient per més 
col.laboracions a l'entorn: Confiança!



•  Canviar l’estil de govern: de l’autoritat tradicional al 
treball en xarxa (confiança).!

•  Canviar a l’anterior Cap de Servei d'HGC/visions de 
pèrdua de protagonisme.!

•  Competència vs col.laboració.!
•  Canviar del «tot per a mi i ara» a «present i futur, 

tots junts».!
•  Necessitat de veure les implicacions i ritmes de la 

necessitat de resultats (econòmics i assistencials) 
de les parts.!

•  Inquietut davant dels fluxes per a garantir 
amortitzacions!



•  C o m e n ç a e l v e r i t a b l e p r o j e c t e 
multiplataforma.!

•  Fluxes per a garantir que totes les 
màquines en funcionament permetin 
rendiment i amortitzacions.!

•  Millora de la confiança entre els 
integrants de l'acord i ampliació del 
model oncologia a tot el territori.!

•  Recanvi tecnologic a futur!
!

Reptes de futur!



•  Ofereix un servei públic.!
•  Treball conjunt dels serveis públics i privats.!
•  Projecte a llarg termini.!
•  Unió de l’interès econòmic i del projecte.!
•  Comparteix inversió i objectius.!
•  Risc per ambdues parts.!
•  Complexitat.!

√!

√!

√!

√!

√!

√!

√!


