
 

Canvi de metodologia per al càlcul de 
l’EQA 2016 

Justificació 

Aquest document ha estat elaborat conjuntament per tècnics de les direccions Assistencial i de 

Sistemes d’Informació de l’Institut Català de la Salut. 

 

Forma de càlcul 2007-2015 
Des de l’any 2007 al 2015 la fórmula de càlcul del assoliment de cada indicador de l’EQA es basava en 

calcular un resultat producte de 2 conceptes: 

Resolució = n de casos que assoleixen criteris/n de casos 

Detecció = n de casos observats (registrats)/n de casos esperats 

Si la detecció era inferior a l’esperada per cada EAP o professional, el resultat baixava al multiplicar la 

resolució per aquesta. Així si un EAP/professional tenia un 80% de detecció (sobre la meta) i un 80% 

de resolució el resultat era 0,8*0,8= 64% mentre que un altre amb la mateixa resolució (80%) i una 

detecció del 100% tenia un resultat del 80%. 

Les metes dels indicadors es calculaven sobre aquest resultat.  

La importància de la detecció 
Si al començament de l’EQA era important disminuir la variabilitat del registre de diagnòstics i per 

tant el pes de la detecció era possiblement correcte, al llarg dels anys això s’ha anat corregint i per 

tant modificant i pot ser no tingui la mateixa importància en la actualitat. Els últims anys s’han pres 

diferents decisions per millorar com: 

 El càlcul dels casos esperats es basa en edat/sexe i classificació de l’EAP segons l’índex Medea 

dels EAP per l’àmbit urbà, separat dels equips rurals. Això ha possibilitat que a 

equips/professionals que tenien baixes deteccions per tenir un nivell socioeconòmic mes alt i 

també als rurals, milloressin. 

 Com meta de detecció es posava el percentil 30 de la distribució de la malaltia entre EAP i el 80% 

d’aquesta xifra a professionals. 

 

 



 

Anàlisi de la situació actual 
Tot i els canvis fets per la millora dels problemes de detecció, i tenint en compte que al 2016 no té la 

mateixa importància que tenia al 2007, ens trobem dos situacions que creiem justifiquen un canvi en 

les fórmules de càlcul: 

 El càlcul d’esperats no es una ciència exacta. Tot i que s’han inclòs factors que expliquen les 

diferencies de morbiditat (edat/tipus d’EAP), una mala classificació de l’EAP o altres factors 

desconeguts poden fer que la detecció estigui afectant massa el resultat d’alguns 

EAP/professionals. S’ha de dir que tot i fer servir l’índex Medea que es basa en dades de 2001, al 

comparar amb l’índex socioeconòmic del CatSalut basat en el nivell d’aportació farmacèutica del 

2015, s’observa una altíssima correlació (Gràfic 1) i nomes discrepàncies (en la classificació que 

es fa servir d’EAP per el càlcul de l’EQA) que afectin de manera rellevant al resultat en 2. 

 

 
Gràfic 1. Relació entre índex Medea i CatSalut per EAP urbà 

 Amb la fórmula de càlcul, una petita baixada de detecció podia fer que un EAP/professional 

tingues un 0% d’assoliment tot i tenir una bona resolució. Posarem un exemple. L’antiagregació 

en CI/AVC tenia al 2015 metes de 92,25 a 95,81. Si un EAP/professional tenia una resolució del 

98% i una detecció del 93% el seu resultat era de 91,14 , per sota de la meta mínima i per tant 

sense punts. 

 
Nova fórmula 
Amb totes les consideracions prèvies hem buscat una fórmula en la que la detecció no tingui tant de 

pes (però continuï influint). Per això proposem el següent: 

 Calcular resolució i detecció. 

 Calcular assoliment de resolució basades en metes màximes i mínimes calculades sobre la 

resolució dels EAP amb la mateixa metodologia que es feia abans, es a dir triar percentils en 

funció de la variabilitat entre EAP. 

 Calcular assoliment de detecció en funció de la variabilitat de la detecció entre EAP 



 

L’assoliment de l’indicador seria = assoliment resolució (de 0 a 100%) * assoliment de detecció (de 0 

a 100%). Si apliquem sobre el mateix exemple de l’inici: 

Cas A 

Mètode  Resolució Assoliment resolució Assoliment detecció Resultat (resolució * 

detecció) 

Assoliment punts 

indicador 

2015 80% -- 80% 64% 
0% (80% està per sota 

la meta mínima) 

2016 80% 

%% 

100% 80% -- 80% (100% * 80%) 

Cas B 
Mètode  Resolució Assoliment resolució Assoliment detecció Resultat (resolució * 

detecció) 

Assoliment punts 

indicador 

2015 80% 100% 100% 80% 100% 

2016 80% 100% 100% -- 100% (100% * 100%) 

 

Hem comparat el resultat d’aplicar aquesta fórmula, amb una modificació en el càlcul de les metes 

dels indicadors que s’explicarà en un altre apartat, amb la fórmula de càlcul vigent al 2015 , tan en 

EAP com en professionals i el comportament és molt semblant pujant mínimament el resultat del 

sintètic: 

Professionals  Metodologia antiga Metodologia nova 

Percentil 80 735,24 741,92 

Percentil 50 641,14 650,33 

Percentil 20 517,72 528,72 

Mitjana 621,21 631,55 

Desviació estàndard 141,47 137,11 

Coeficient de variació 0,228 0,217 

 

 EAP Metodologia antiga Metodologia nova 

Percentil 80 724,45 752,76 

Percentil 50 641,93 671,33 

Percentil 20 538,93 564,32 

Mitjana 626,18 657,66 

Desviació estàndard 114,80 104,60 

Coeficient de variació 

Variabilitat 

0,18 0,16 

R amb metodologia antiga 1 0,8 

 

 



 

 

 

 

Càlcul de metes dels subindicadors 

Metes de resolució 
Per calcular les metes es segueixen els mateixos criteris que es feien servir amb el resultat: 

Coeficient de variació Criteri per la meta mínima Criteri per la meta màxima 

0 - 0,1 p20 p50 

0,1-0,2 p20 p60 

0,2-0,3 p20 p70 

>0,3 p20 p80 

 

A l’analitzar al llarg de 2015 diferents casos d’indicadors de professionals vam detectar que a 

vegades, i en determinats indicadors, el professional nomes podia arribar a la meta màxima per que 

l’interval entre les dues metes aplicat sobre el nº de pacients era molt estret. Això ho hem observat 

també al aplicar les metes de la resolució. Un exemple: 

 Indicador 

 Mitjana de 

pacients 

per MF  

Meta 

mínima 

Meta 

màxima 

Pacients 

per meta 

mínima  

 Pacients 

per meta 

màxima 

Diferència 

de pacients  

FA: tractament 

AAS o ACO 
 24,00   86,78 88,99 20,83 21,36 0,53 

 

Això vol dir que un MF amb 24 pacients, amb les metes calculades segons s’ha explicat, hauria de 

tenir 21 pacients resolts per assolir la meta mínima i 21 per assolir la meta màxima.  

 



 

Hem buscat i simulat diferents solucions al problema i finalment hem triat la que pensem que 

clínicament es mes raonable i a mes produeix un impacte mes petit. Hem considerat que hauria 

d’haver-hi un marge de al menys 2 pacients quan apliquem les metes. Basant-nos en les dades 

mitjanes de pacients per professional hem seleccionat una sèrie d’indicadors que tenien aquest 

problema, i només en aquest hem aplicat un criteri diferent per la meta mínima: calcular com meta 

mínima aquella que produeix una diferencia de 2 pacients en relació a la meta màxima. A la següent 

taula es presenten els indicadors amb aquest càlcul. 

 indicador 
 MITJANA PER 

MF 

 META MIN per 

percentils 

 META MAX per 

percentils 
 Pacients MIN  Pacients  MAX  DIF PAC 

 NOVA meta  

MINIMA 

EQA0201 - ACxFA: tractament AAS o ACO 24,00                 86,78                 88,99                 20,83                 21,36                 0,53                   80,66                 

EQA0202 - Bon control del tractament amb 

anticoagulants
13,43                 88,83                 91,87                 11,93                 12,33                 0,41                   76,97                 

EQA0203 - Tractament antiagregant en CI/AVC 47,11                 92,69                 94,07                 43,67                 44,32                 0,65                   89,83                 

EQA0204 - Control LDL en CI/AVC 34,69                 60,41                 64,80                 20,96                 22,48                 1,52                   59,03                 

EQA0205 - Control TA en CI/AVC 35,45                 69,49                 73,76                 24,63                 26,15                 1,52                   68,12                 

EQA0206 - Tractaments amb betablocadors de la 

CI i  IC
33,88                 70,53                 74,18                 23,90                 25,13                 1,24                   68,28                 

EQA0207 - Tractament amb IECA o ARAII en la 

ICC i en la HTA o DM amb nefropatia
40,17                 74,00                 77,47                 29,73                 31,12                 1,39                   72,49                 

EQD0239 - Qualitat del diagnòstic de la DM2 137,50               95,63                 96,47                 131,50               132,64               1,15                   95,01                 

EQA0235 - HTA: control de la TA en pacients amb 

IRC
16,15                 79,54                 83,97                 12,85                 13,56                 0,71                   71,59                 

EQD0240 - Adequació diagnòstica de la HTA 13,48                 55,52                 64,60                 7,48                   8,71                   1,22                   49,76                 

EQD0241 - Adequació diagnòstica 

Hipercolesterolèmia
12,79                 71,16                 80,13                 9,10                   10,25                 1,15                   64,49                 

EQA0220 - Verificació inhaladors 16,98                 83,24                 88,72                 14,14                 15,07                 0,93                   76,94                 

EQA0223 - Tractament correcte del còlic nefrític 12,62                 91,42                 95,11                 11,54                 12,01                 0,47                   79,27                 

EQA0231 - Adequació del tractament de la otitis 

aguda no supurada
13,77                 36,62                 50,38                 5,04                   6,94                   1,89                   35,86                 

EQA0302 - Reducció del consum de alcohol en 

bevedors de risc
13,12                 40,85                 48,68                 5,36                   6,39                   1,03                   33,43                 

EQA0401 - Valoració integral de les persones en 

ATDOM
14,36                 95,09                 97,74                 13,65                 14,03                 0,38                   83,81                 

EQA0402 - Valoració del risc d'úlceres per 

pressió en persones ATDOM
13,64                 96,31                 98,39                 13,14                 13,42                 0,28                   83,73                 

EQA0404 - Sobrecàrrega del cuidador dels 

pacients en ATDOM
9,74                   84,51                 91,76                 8,23                   8,94                   0,71                   71,23                 

EQA0406 - Valoració social en persones 

dependents
9,80                   88,43                 94,99                 8,66                   9,31                   0,64                   74,57                 

EQA0407 - Valoració social en ancians fràgils 8,71                   86,70                 95,07                 7,55                   8,28                   0,73                   72,11                 

EQA0224 - Tractament correcte de la 

hiperuricèmia asimptomàtica
56,38                 91,21                 93,77                 51,42                 52,87                 1,45                   90,23                 

EQA0229 - Adequació de tractament en la 

gastroenteritis aguda
48,49                 95,37                 96,61                 46,25                 46,85                 0,60                   92,49                 

 

 



 

Metes de detecció 
Per el càlcul hem aplicat els mateixos , a mes variabilitat mes alt es el percentil que marca la meta. A 

diferencia de la resolució la detecció te una meta única (meta màxima) i l’assoliment es calcula de 

manera lineal entre 0 i la meta màxima. Un EAP/professional que te una meta de 90% de detecció de 

un indicador i una detecció (observats/esperats) major del 90% obtindria un assoliment del 100%, si 

tingues una detecció del 81% , per exemple, tindria un assoliment de 81/90= 90%. 

Als professionals se’ls aplica, com fins ara, una reducció de la meta de un 20 %, tenen com meta el 

80% de la detecció que es demana als EAP. Això es fa per donar un major marge per tenir un numero 

de casos molt inferior als d’un EAP. 

A la taula següent s’especifiquen els criteris que es fan servir segons el coeficient de variabilitat de la 

detecció a nivell d’EAP.  

Coeficient de variació Criteri per la meta 

0 - 0,1 p20 

0,1-0,2 p30 

0,2-0,3 p40 

0,3-0,4 p50 

> 0,4 100% 

 



 

Annexos 

En la taula següent es pot veure els resultats basals 2016 amb la metodologia explicada. 

 

Mitjana assoliment 
de l'indicador als 
EAP (%) 

Mitjana assoliment 
de l'indicador dels 
professionals (%) 

% d'EAP amb el 
100% de 
l’assoliment 

% de professionals 
amb el 100% de 
l’assoliment 

EQA0201 - ACxFA: tractament AAS o ACO 84,6 72,1 35,2% 45,6% 

EQA0202 - Bon control del tractament amb 
anticoagulants 84,0 72,8 31,7% 40,5% 

EQA0203 - Tractament antiagregant en CI/AVC 85,1 73,7 33,1% 50,4% 

EQA0204 - Control LDL en CI/AVC 69,0 58,7 35,6% 42,4% 

EQA0205 - Control TA en CI/AVC 66,9 61,2 31,7% 45,1% 

EQA0206 - Tractaments amb betablocadors de la 
CI i IC 70,8 62,5 32,0% 41,9% 

EQA0207 - Tractament amb IECA o ARAII en la 
ICC i en la HTA o DM amb nefropatia 70,3 61,4 34,9% 42,9% 

EQD0238 - Adequació diagnòstica de la malaltia 
cardiovascular 59,0 55,1 29,9% 34,4% 

EQA0208 - DM2: Cribratge del peu diabètic 64,4 61,7 30,6% 49,1% 

EQA0209 - DM2: Control HBA1C 63,9 58,6 34,5% 47,6% 

EQA0210 - DM2: cribratge retinopatia 64,5 63,2 31,7% 47,2% 

EQA0212 - Control TA en DM 65,5 62,0 33,1% 49,2% 

EQD0239 - Qualitat del diagnòstic de la DM2 75,2 68,7 50,0% 56,2% 

EQA0213 - HTA: Control de la TA 65,8 60,7 43,0% 52,5% 

EQA0235 - HTA: control de la TA en pacients 
amb IRC 79,3 66,7 24,6% 37,4% 

EQD0240 - Adequació diagnòstica de la HTA 70,5 61,4 40,1% 47,7% 

EQA0214 - Control LDL en pacients amb alt RCV 81,3 67,6 26,1% 35,5% 

EQA0215 - Dislipèmia: Càlcul del RCV (35-74a) 65,5 63,9 50,0% 55,9% 

EQD0241 - Adequació diagnòstica 
Hipercolesterolèmia 72,8 70,7 40,1% 52,1% 

EQA0220 - Verificació inhaladors 75,8 69,8 33,5% 41,0% 

EQD0242 - Adequació diagnòstica de la malaltia 
respiratòria 66,6 57,8 50,0% 51,0% 

EQA0223 - Tractament correcte del còlic nefrític 63,0 59,7 35,6% 40,4% 

EQA0226 - Adequació de tractament en 
l'amigdalitis aguda 62,4 62,3 27,5% 43,3% 

EQA0230 - Adequació del tractament de les ITU 59,7 55,4 29,2% 37,3% 

EQA0231 - Adequació del tractament de la otitis 
aguda no supurada 50,3 45,2 17,6% 24,5% 

EQA0218 - Tractament de l´osteoporosi amb alt 
risc de fractura 52,3 46,2 16,9% 25,7% 

EQA0219 - Seguiment dels nous casos d'anèmia 
ferropènica 54,2 42,4 18,7% 25,9% 

EQA0227 - Bon control del hipotiroïdisme 63,8 54,8 36,3% 38,8% 



 

 

Mitjana assoliment 
de l'indicador als 
EAP (%) 

Mitjana assoliment 
de l'indicador dels 
professionals (%) 

% d'EAP amb el 
100% de 
l’assoliment 

% de professionals 
amb el 100% de 
l’assoliment 

EQD0247 - Adequació diagnòstica altres 
problemes de salut 66,6 63,2 50,0% 53,6% 

EQA0301 - Cribratge del consum d'alcohol 66,3 58,6 50,0% 50,1% 

EQA0302 - Reducció del consum de alcohol en 
bevedors de risc 69,0 53,6 21,1% 24,4% 

EQA0303 - Reducció de pes en obesitat i 
sobrepès 55,1 51,1 22,5% 32,0% 

EQA0304 - Abstinents en població risc 66,0 62,6 37,3% 51,4% 

EQA0306 - Millora de l´activitat física en 
sedentaris amb FRCV 47,9 41,7 11,3% 17,6% 

EQD0313 - Adequació diagnòstica obesitat 65,5 61,1 50,0% 52,1% 

EQA0501 - Vacunació de la grip en majors de 59 
anys 61,7 54,4 40,1% 40,0% 

EQA0502 - Vacunació de la grip població de risc 51,5 47,2 20,1% 30,9% 

EQA0308 - Cobertura vacunació 
antipneumocòccica en majors de 59 anys 61,8 56,3 40,1% 41,6% 

EQA0309 - Cobertura vacunació antitetànica en 
majors de 39 anys 59,1 53,3 40,1% 37,3% 

EQA0310 - VHC: vacunació antiVHB i ant-VHA 50,6 46,9 11,6% 25,7% 

EQA0312 - Vacunació triple vírica adults 55,5 48,8 29,9% 28,5% 

EQA0401 - Valoració integral de les persones en 
ATDOM 84,3 83,8 33,8% 72,3% 

EQA0402 - Valoració del risc d'úlceres per 
pressió en persones ATDOM 86,5 86,9 31,3% 78,9% 

EQA0403 - Assolir un ambient segur a la llar en 
ATDOM i risc de lesió 62,1 44,6 37,0% 42,8% 

EQA0404 - Sobrecàrrega del cuidador dels 
pacients en ATDOM 77,7 77,3 30,3% 59,0% 

EQA0406 - Valoració social en persones 
dependents 44,1 45,3 18,7% 29,4% 

EQA0407 - Valoració social en ancians fràgils 44,3 44,7 15,5% 25,4% 

EQA0216 - RCV baix amb hipolipemiants mal 
indicats 44,9 50,8 20,1% 36,0% 

EQA0217 - Noves estatines mal indicades 51,4 56,4 20,1% 38,2% 

EQA0222 - Inadequació de la prevenció de la 
gastropatia amb IBP 33,5 43,3 20,1% 35,1% 

EQA0224 - Tractament correcte de la 
hiperuricèmia asimptomàtica 70,9 70,6 50,0% 58,0% 

EQA0228 - Tractament mal indicat en 
l'osteoporosi amb baix risc de fractura 53,4 54,5 20,1% 35,0% 

EQA0229 - Adequació de tractament en la 
gastroenteritis aguda 63,8 60,7 30,6% 44,0% 

EQA0232 - Adequació del tractament de la 
bronquitis aguda, CVA i grip 62,3 61,5 36,3% 46,1% 

EQA0313 - Ús incorrecte PSA 51,7 61,6 20,1% 41,0% 

EQA0601 - Exploració bucodental en pacients 
diabètics 48,7 42,7 13,4% 22,7% 

 

 

 


