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Amb el patrocini de:

La innovació farmacèutica està esdevenint clau en l’abordatge de la malaltia i la millora de la
qualitat de vida. Afavorir l’accessibilitat a noves teràpies és fonamental, però sempre garantint
la sostenibilitat del sistema.
Els Acords de Risc Compartit (ARC) són instruments que permeten gestionar la incertesa
derivada d’aquestes innovacions i afavorir-ne l’accés. L’ARC permet vincular la compensació
que rep el laboratori responsable de la innovació a uns paràmetres prèviament establerts
(efectivitat, seguretat, impacte econòmic…). Dissenyar i negociar adequadament aquests
acords permet a les entitats i els sistemes sanitaris facilitar l’accés a la innovació
farmacoterapèutica minimitzant els riscos i garantint uns mínims llindars de cost efectivitat.

Objectiu del curs
Traslladar uns coneixements i una experiència pràctica en la utilitat, l’oportunitat, l’elaboració,
la negociació i la gestió d’EPR.

Contingut de la formació
El curs està estructurat en dos blocs. El primer bloc, teòric, permetrà als participants
familiaritzar-se amb els conceptes i les aplicacions dels acords de risc compartit. En el segon
bloc, de caire estrictament pràctic, els participants podran posar en pràctica els coneixements
adquirits a través del mètode de cas, sota la conducció dels dos coordinadors del curs.
1. Concepte, objectius i potencials utilitats dels Esquemes de Pagament per Resultats
(EPR). Experiència nacional i internacional (60´). Josep Lluís Segú (JLS)
2. Decisions d’aplicació, disseny, contingut i negociació d’un EPR (30´): conceptes bàsics
per a la presa de decisions. JLS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Objectiu de l’EPR
Pacients diana
Condicions clíniques (maneig i diagnòstic)
Mesurament de resultats
Condicions econòmiques
Identificació d’elements crítics
Simulació de resultats

3. Aplicació en entorns reals i elements estratègics i operatius per a la gestió dels EPR: el
cas de l’ICO (60´). Ana Clopés (AC)
a.
b.
c.
d.
e.

Marc Estratègic
Sistemes de registre i informació
Adherència dels professionals
Monitorització i avaluació
Resolució de discrepàncies
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4. Cas pràctic 1 (60´): Decisions d’aplicació i de contingut d’un Acord de Risc Compartit
(JLS/AC)
5. Casos pràctics 2 i 3 (90´): Treball en grup pel disseny d’un EPR. Aquests casos es
desenvoluparan en paral·lel en dos grups de treball i es presentaran les conclusions en
plenari (JLS/AC).
6. Resum i conclusions (45´)

Durada
Un dia. 6,5 hores. De 9.00 a 15.30 hores. Es servirà un refrigeri durant la sessió

Participants
Gerents, directors assistencials, caps de servei de Farmàcia, directors econòmic-financers i
responsables de compres

Docents
Ana Maria Clopés, farmacèutica. Adjunta a la Direcció General de l’Institut Català d’Oncologia
José Luis Segú, farmacèutic. Soci director d’Oblikue Consulting
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