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Resum 

Introducció: El sistema de salut català s’enfronta a diferents reptes derivats de 

l’envelliment de la població i la distribució desigual dels serveis sanitaris. En aquest 

context, la salut digital ofereix una oportunitat singular per fer-los front. No obstant això, 

la manca de competències en dificulta la seva implementació. Aquest estudi mixta té 

com a objectiu identificar quines són les competències que haurien de tenir els 

professionals sanitaris per incorporar amb èxit la salut digital en la seva pràctica 

professional. 

Mètodes: Revisió sistemàtica enfocada a identificar les competències necessàries per 

incorporar la salut digital en la pràctica professional, seguida d’un estudi qualitatiu 

orientat a contrastar les troballes obtingudes en la revisió a partir d’un procés de consens 

seguint la metodologia Delphi en el qual varen participar 6 fisioterapeutes.  

Resultats: Mitjançant la revisió sistemàtica s’han detectat i analitzat 20 marcs teòrics 

d’entre 5 i 317 competències organitzades en diferents categories i/o dimensions. 

Mitjançant l’anàlisi temàtic s’han agrupat les 963 competències detectades en 118 

temes, classificats en 12 categories diferents. A través del procés Delphi s’han 

determinat 72 de les 118 competències com a rellevants per a la incorporació de la salut 

digital en la pràctica professional dels fisioterapeutes. 

Conclusions: Existeix una divergència entre les competències descrites en la literatura 

i les considerades pels professionals com a rellevants, fet que ressalta la necessitat 

d’integrar-los en el desenvolupament dels marcs teòrics. Els resultats d’aquest treball 

poden servir com a punt de partida pel desenvolupament d’activitats educatives 

orientades a formar els professionals en salut digital.  

Paraules clau 

Revisió + Delphi + Competències + Salut Digital + Professionals Sanitaris 
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Abstract 

Introduction: The Catalan health system faces different challenges arising from the 

aging population and the unequal distribution of health services. In this context, digital 

health offers a unique opportunity to address them. However, the lack of skills makes it 

difficult to implement. The aim of this joint study is to identify the competencies that 

healthcare professionals should have to successfully incorporate digital health into their 

professional practice. 

Methods: Systematic review focused on identifying the competencies needed to 

incorporate digital health into professional practice, followed by a qualitative study aimed 

at contrasting the findings obtained in the review from a consensus process following the 

Delphi methodology in which participated 6 physiotherapists. 

Results: Through the systematic review, 20 theoretical frameworks of between 5 and 

317 competencies organized in different categories and / or dimensions have been 

detected and analysed. The thematic analysis grouped the 963 competencies detected 

in 118 topics, classified into 12 different categories. Through the Delphi process, 72 of 

the 118 competencies have been identified as relevant for the incorporation of digital 

health into the professional practice of physiotherapists. 

Conclusions: There is a divergence between the competencies described in the 

literature and those considered by professionals to be relevant, which highlights the need 

to integrate them into the development of theoretical frameworks. The results of this work 

can serve as a starting point for the development of educational activities aimed at 

training digital health professionals. 

Keywords 

Review + Delphi + Competencies + Digital Health + Health Workforce 
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1. Introducció 
 

El Sistema de Salut de Catalunya, igual que la majoria de sistemes sanitaris europeus, 

s’enfronta a diferents reptes derivats majoritàriament de l’envelliment de la població (1–

3), l’augment de les afeccions cròniques (2), l’augment de la medicalització de la 

ciutadania (1), l’increment dels costs associats a les tecnologies sanitàries (2), la 

velocitat de creixement de la despesa sanitària superior a la renta nacional (1,4), la 

distribució desigual dels serveis i els professionals sanitaris arreu del territori (2,5), les 

llistes d’espera per determinades consultes o intervencions quirúrgiques (6), el canvi en 

les necessitats de salut de la població o l’augment de les exigències en la qualitat i la 

provisió de l’atenció sanitària per part dels usuaris del sistema de salut (7,8). Aquests 

reptes, juntament amb la crisis econòmica del 2008, l’elevada taxa d’atur, i la pandèmia 

de la SARS-CoV-2, fan perillar la sostenibilitat a mitjà i a llarg termini d’alguns sistemes 

sanitaris europeus com el belga, el francès, l’italià, l’espanyol o el català i en 

conseqüència, els valors d’equitat, universalitat i solidaritat  amb els quals han estat 

construïts (1,9,10).  

En aquest context, la salut digital definida per la Organització Mundial de la Salut 

(OMS) com a “terme general que engloba l’eHealth (que inclou l’mHealth), així com 

àrees emergents, com l’ús de ciències avançades de la informàtica en big data, 

genòmica i intel·ligència artificial” ofereix una oportunitat singular per fer front aquests 

reptes i enfortir els sistemes de salut millorant-ne l’accés, la qualitat i l’eficiència (4,11–

13). De manera més concreta, i com a exemples, l’ús de les tecnologies de la informació 

i la comunicació (TIC) posen l’atenció mèdica a l’abast de les comunitats rurals o les 

poblacions que habiten en zones remotes (14), faciliten l’accés als serveis sanitaris 

especialitzats i les interconsultes entre els professionals i milloren l’adherència als 

tractaments (5,15). Així mateix, la gestió, el processament i l’ús intel·ligent de les dades 

juntament amb la intel·ligència artificial, permeten millorar els diagnòstics, una major 

personalització de les intervencions, reduir els errors de medicació i millorar la gestió 

dels recursos disponibles (16). Addicionalment, a nivell econòmic, la Organització per a 

la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) calcula que la implementació 

d’aquestes tecnologies pot suposar uns beneficis directes equivalents al 8% de la 

despesa dels sistemes sanitaris membres d’aquesta organització (17). 

Per aquest motiu els sistemes sanitaris europeus,  amb el suport de la Comissió 

Europea, estan impulsant estratègies, programes i iniciatives per a la transformació 

digital del sector (18). Per exemple, en el sistema sanitari català destaquen l’Historial 

Electrònic de Salut (HES), l’Estació Clínica d’Atenció Primària (eCAP), la Història Clínica 
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Compartida (HC3), la carpeta de salut del ciutadà (La Meva Salut), la plataforma 

d’interoperabilitat(IS3) o el sistema de digitalització de la imatge mèdica (SIMDECAT)  

(3). 

No obstant això, i malgrat l’acceleració en la implementació de les solucions de salut 

digital propiciada per la COVID-19, la transformació digital del sector sanitari està sent 

lenta en comparació amb d’altres sectors com el bancari o el comerç minorista 

(11,17,19). La causa d’aquest fet no rau únicament en factors tecnològics o tècnics com 

l’adaptació de les infraestructures, la interoperabilitat, o els costs, sinó també en factors 

legals, organitzatius i sobretot, humans (11,20–22). En aquest sentit, amb relació als 

factors humans, la manca d’habilitats i competències en l’ús de solucions digitals es 

descriu com a un dels més importants (11,22–24).  

Malauradament la majoria dels professionals de la salut que exerceixen actualment no 

han rebut cap tipus de formació en salut digital o consideren que aquesta ha estat 

insuficient (25). En conseqüència, existeix un escletxa considerable entre les 

competències dels sanitaris, les demandes del sistema, les necessitats dels usuaris i les 

potencialitats de les solucions en salut digital (26,27). Aquest fet, més enllà de suposar 

una barrera per a la implementació de les solucions de salut digital i la transformació 

digital del sector, pot ser l’origen d’un ús inadequat de la tecnologia per part dels 

professionals i els mateixos usuaris que suposi un impacte negatiu per a la salut dels 

pacients (28), la sobrecàrrega i la frustració dels professionals (29), i en definitiva, la 

reducció de la qualitat de l’atenció sanitària (24,30).  

Per aquest motiu, i d’acord amb la Directiva 2013/55/EU per la que es modifica la 

Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el 

Reglament (UE) nº 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema 

d’Informació del Mercat Interior (IMI) (31), es considera necessari  adaptar el currículum 

formatiu dels futurs professionals de la salut i facilitar mecanismes per l’actualització 

dels professionals que exerceixen actualment amb l’objectiu de dotar-los de 

competències en salut digital (25,27,32). Aquesta adaptació curricular, així com els 

programes de formació continuada i de capacitació en salut digital, han de ser 

transversals i han d’estar guiats per un marc teòric de referència (23). És per això que 

en els darrers anys han proliferat diverses iniciatives científiques i governamentals amb 

el propòsit d’identificar i establir aquelles competències bàsiques en salut digital que els 

professionals de la salut haurien de tenir (23,26). En són exemples, el marc de 

capacitats en eHealth desenvolupat per Brunner et al. (32), l’eHealth competence model 

desenvolupat per la Joint Action to Support the eHealth Network (33), la Health and Care 

Digital Capabilities Framework elaborat pel sistema nacional de salut d’Anglaterra (34) 
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o el marc de competències digitals desenvolupat pel grup de treball del repte 4 del fòrum 

de diàleg professional (35) i que s’ha materialitzat amb el projecte COMPDIG-Salut 

impulsat pel Departament de Salut, el Departament de Polítiques Digitals i Administració 

Pública i la Fundació TIC Salut i Social (36,37). 

Tanmateix, si bé és cert que algunes d’aquestes iniciatives ja s’utilitzen com a guies en 

el desenvolupament de continguts educatius i accions formatives, presenten algunes 

limitacions. En primer lloc, la majoria s’orienten únicament a un nombre reduït de 

professions sanitàries sent infermeria i medicina les dues més estudiades (23). En 

conseqüència, menystenen altres especialitats com la fisioteràpia, la psicologia o la 

nutrició humana i dietètica que segons l’Australasian Institute of Digital Health cada 

vegada tenen més pes en l’atenció dels pacients (23). En segon lloc, alguns d’aquests 

marcs de referència s’han elaborat sense involucrar o contemplar una perspectiva 

suficientment representativa dels professionals a qui van dirigits (38). Derivat d’això, les 

competències que s’hi recullen o la importància que se’ls hi atribueix pot estar 

esbiaixada. En tercer lloc, cap de les propostes identificades considera la perspectiva 

dels pacients que segons l’eHealth Stakeholder Group Report també haurien de tenir 

l’oportunitat de decidir les competències que han de formar part del currículum formatiu 

dels professionals sanitaris que els atenen (27). En quart lloc, l’evolució constant i veloç 

de la tecnològica i la irrupció de noves solucions de salut digital requereix la revisió i 

actualització constant dels marcs de referència sobre competències en salut digital (23). 

En cinquè i darrer lloc, no existeix cap marc teòric que s’orienti a les particularitats del 

sistema de salut de Catalunya que s’hagi desenvolupat a partir de la revisió sistemàtica 

de la literatura, dirigit a un únic col·lectiu de professionals, que contempli la seva 

perspectiva i la dels pacients que atenen.   

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, es considera necessari establir un marc 

teòric de referència en competències en salut digital que contempli la realitat i les 

necessitats dels professionals sanitaris del sistema de salut de Catalunya i que pugui 

servir com a guia per a l’actualització dels plans docents dels graus universitaris 

d’aquestes professions.  

Aquesta investigació pretén contribuir a aquesta tasca mitjançant a) una revisió 

sistemàtica de la literatura i b) la consulta directa a professionals a través de grups focals 

i qüestionaris.  
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2. Objectius 
  

O.1. Identificar quines són les competències que haurien de tenir els professionals 

sanitaris per incorporar amb èxit la salut digital en la seva pràctica professional. 

O.1.1. Identificar les competències en salut digital que haurien de tenir els 

professionals de la salut descrites en la literatura a nivell internacional. 

O.1.2. Determinar les necessitats en quan a competències en salut digital dels 

professionals sanitaris del sistema de salut de Catalunya segons la seva 

perspectiva. 

O.1.3. Comparar les competències en salut digital dels professionals de la salut 

descrites en la literatura i les necessitats dels professionals sanitaris del sistema 

de salut de Catalunya.   

O.1.4. Proposar un marc teòric que sintetitzi les competències en salut digital 

que els professionals de la salut haurien de tenir per implementar-la amb èxit i 

que s’ajusti a les característiques del sistema de salut de Catalunya.   

 

2.1. Preguntes investigables 

Abans de detallar les preguntes investigables es considera oportú exposar que, derivat 

de l’objectiu descrit anteriorment i el tema d’interès del projecte, aquestes no poden ser 

presentades en el format PICO o PICOD. De manera més concreta, la naturalesa de les 

qüestions a respondre i en conseqüència, l’absència d’una intervenció clarament 

definida i del seu comparador, requereix d’una revisió i una síntesi qualitativa de 

l’evidència. Així, d’acord amb les indicacions de Booth et al. (39) i del Cochrane Handbok 

for Systematic Reviews of Interventions (40) es proposa utilitzar una alternativa per 

formular les preguntes. Específicament, les qüestions es presenten en el format PICo o 

PICoD, adaptació de la PICO, i que és l’acrònim de població o problema (P), fenomen 

d’interès (I), context (Co) i disseny (D) (41). Aclarit, aquest punt, a continuació es 

presenta les dues preguntes investigables: 
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1. Quines competències haurien de tenir els professionals sanitaris per incorporar 

amb èxit la salut digital en la seva pràctica professional?  

Pregunta 1 en format PICoD 
Components pregunta Descripció components 
Població Professionals sanitaris  
Fenomen d’interès Competències necessàries per la incorporació de la salut 

digital en la pràctica professional habitual. 
Context Sistema de salut de Catalunya o sistemes sanitaris 

internacionals similars al català 
Disseny Revisions sistemàtiques, scoping reviews, revisions 

narratives, estudis observacions, estudis descriptius, marcs 
teòrics i guies d’organismes oficial i literatura gris. 

Taula 1. Pregunta d'investigació 1 en format PICoD 

 

2. Les competències descrites a la literatura coincideixen amb les necessitats 

percebudes pels mateixos professionals? 

Pregunta 2 en format PICo 
Components pregunta Descripció components 
Població Fisioterapeutes i psicòlegs  
Fenomen d’interès Competències necessàries per la incorporació de la salut 

digital en la pràctica professional habitual. 
Context Sistema de salut de Catalunya 

Taula 2. Pregunta d'investigació 2 en format PICo 
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3. Metodologia 
 

4.1. Disseny d’estudi  

Estudi de disseny mixt format per una revisió sistemàtica de la literatura, seguida d’un 

estudi qualitatiu orientat a contrastar i complementar les troballes obtingudes en la 

revisió a partir d’un procés de consens seguint la metodologia Delphi. 

Cal destacar que la revisió sistemàtica de la literatura pretén respondre la primera 

pregunta investigable mentre que l’estudi qualitatiu té com a propòsit donar resposta a 

la segona. 

 

4.2. Revisió sistemàtica 

La revisió sistemàtica s’ha efectuat d’acord amb les recomanacions de la declaració 

actualitzada Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA) (42) amb l’objectiu de garantir la transparència i la reproductibilitat dels 

resultats (Annex 1). El protocol de la revisió ha estat publicat a la International 

Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) amb l’ID CRD42021289891. 

 

4.2.1. Estratègia de cerca 

D’acord amb els suggeriments del Cochrane Handbok for Systematic Reviews of 

Interventions (40), les bases de dades consultades han estat la Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) via PubMed, The Cochrane Central 

Register of Controlled Trials (CENTRAL), TripDatabase, Web of Science, CINAHL i 

Psycinfo. 

La cerca s’ha realitzat mitjançant la combinació dels Descriptors en Ciències de la Salut 

(DeCS), els Encapçalaments de Temes Mèdics (MeSH) i els sinònims corresponents de 

les paraules claus Literacy, Competence, Aptitude, Capability, eHealth, Digital Health, 

Telemedicine, mHealth, Physician, Health Personnel, Health Workforce, Nurses, 

Physical Therapists, Psychologist, Pharmacists, Dentists, Nutritionists, Occupational 

Therapists, Optometrists, Informatics, Framework, Model i Approach utilitzant els 

operadors booleans ‘OR’ i ‘AND’. S’han utilitzat filtres temporals per limitar la cerca al 

període comprès entre l’1 de gener del 2010 i el moment de la seva execució (1 de 

novembre del 2021) atès a la ràpida evolució de la salut digital. No s’han aplicat 

restriccions lingüístiques o geogràfiques en aquest procés. 
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A l’Annex 2 es poden observar tots els termes clau que s’han utilitzat i l’estratègia de 

cerca per a cadascuna de les bases de dades anteriorment indicades.  

També, s’ha desenvolupat una cerca manual per detectar altres referències rellevants a 

partir de la literatura recuperada mitjançant la cerca sistemàtica (12) i una prospecció de 

la literatura gris a través dels cercadors Google Scholar, Google, i la base de dades 

OpenGrey, i les webs de les entitats governamentals i dels Col·legis Oficials de les 

professions sanitàries de Catalunya contemplades en els criteris d’inclusió de la revisió. 

A l’annex 3 es mostren les sintaxis d’execució de la cerca adaptada per a cadascuna de 

les bases de dades i el nombre de resultats de cerca que es varen obtenir en cada un 

dels blocs de termes clau. 

 

4.2.2. Criteris d’inclusió i exclusió d’estudis 

La selecció dels estudis s’ha fet mitjançant els criteris d’inclusió i exclusió detallats a la 

taula 2 i que varen ser establerts a partir de la pregunta PICoD durant l’elaboració del 

protocol. 

Criteris d’inclusió i exclusió  
Components PICoD Criteris d’inclusió Criteris exclusió 
Població Professionals sanitaris. Professionals no sanitaris (ex. 

desenvolupadors d’aplicacions 
sanitàries, gestors, directius 
etc.). 

Fenomen d’interès Competències bàsiques 
necessàries per la incorporació 
de la salut digital en la pràctica 
professional habitual. 

Altres competències no 
relacionades amb la salut digital 
(ex. gestió de projectes, etc.). 

Context Sistemes sanitaris, països i 
regions comparables amb el 
sistema sanitari català.   

- 

Disseny Revisions sistemàtiques, 
scoping reviews, revisions 
narratives, estudis 
observacions, estudis 
descriptius, marcs teòrics i 
guies d’organismes oficial i 
literatura gris. 

Editorials, cartes, resums de 
congrés, comunicacions orals. 

   
Idioma Articles publicats en català, 

espanyol i anglès. 
Articles publicats en altres 
idiomes diferents al català, 
l’espanyol o l’anglès. 

Període publicació 01/01/2010-01/11/2021 (data 
execució cerca) 

Anteriors a 2010. 

Taula 3. Criteris d'inclusió i exclusió dels articles segons el format PICoD 
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4.2.3 Classificació i filtrat de documents 

Els resultats de cerca s’han descarregat, emmagatzemat de manera individual i 

organitzat en carpetes mitjançant el gestor bibliogràfic Mendeley (versió 1.19.8) segons 

les diferents bases de dades per a posteriorment ser combinats i preparats pel procés 

de revisió. L’eliminació de duplicats s’ha realitzat durant el procés de cerca per mitjà del 

número d’accés (43), i a posteriori seguint els passos indicats per Qi et al (44). És a dir, 

utilitzant la funció “Check for duplicates” del mateix Mendeley i de manera manual a 

través del filtrat de títol, autor i any.  

La revisió de les referències recuperades s’ha fet en dues fases. La primera, ha estat la 

revisió a partir dels títols i els resums amb l’objectiu d’eliminar aquelles referències que 

clarament no complien els criteris d’inclusió detallats en el punt anterior(40,43). Aquest 

procés s’ha realitzat mitjançant l’eina Rayyan.ai (45), per parells de manera independent 

i cegada amb el propòsit d’evitar possibles biaixos (40,43). Qualsevol desacord originat 

en aquest procés ha estat discutit, consensuat i resolt per un tercer revisor.  

Els articles inclosos han estat descarregats i emmagatzemats en una carpeta 

compartida per a la segona fase de la revisió que s’ha desenvolupat a text complet (40). 

S’ha recorregut als autors per obtenir aquells articles que no han pogut ser descarregats 

directament a través de la web de la revista, de l’editor o dels recursos electrònics de la 

biblioteca de la UOC. 

La lectura i la revisió a text complet s’ha realitzat individualment per l’investigador 

principal a través de l’eina Rayyan.ai per acabar de decidir els texts que finalment han 

estat incorporats a la revisió sistemàtica. Les decisions preses durant el procés de cerca 

amb relació als criteris d’inclusió i exclusió, o en qualsevol de les dues fases de la revisió 

de la literatura han estat degudament documentades per a la realització del diagrama 

PRISMA (Figura 1) (40).  

 

4.2.4. Sistema de lectura crítica i avaluació de la qualitat de l’evidència 

La lectura crítica de l’evidència l’ha realitzat l’investigador principal mitjançant l’eina 

Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) (annex 4) atès que permet valorar 

la qualitat dels estudis qualitatius, incloent aquells enfocats a l’educació mèdica (46).  

Així mateix, s’ha utilitzat l’instrument Critical Appraisal Skills Programme (CASP) (annex 

5) per valorar la qualitat de les revisions sistemàtiques qualitatives incloses (47,48). 
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Atès que no és possible obtenir una puntuació global de la qualitat mitjançant l’SRQR o 

la CASP i que el propòsit de la revisió sistemàtica és el d’informar globalment sobre 

l’evidència existent, no s’han exclòs els articles segons la seva qualitat (48).  

 

4.2.5. Extracció de dades 

L’extracció de dades dels estudis inclosos per a la síntesi de l’evidència s’ha 

desenvolupat d’acord amb un formulari elaborat per consens entre els quatre revisors a 

partir de la proposta de The Cochrane Group Data collection form for intervention 

reviewers i l’instrument desenvolupat per Robertson et al. (49) (Annex 6) i mitjançant el 

qual s’han analitzat les següents variables: detalls de l’estudi (títol, autor, detalls de 

publicació i llengua); disseny i tipologia d’estudi; característiques de la població d’estudi 

(professió, rol professional, grau de desenvolupament professional, mida de la mostra, 

regió); context geogràfic (ex. local, organitzacional, regional, nacional i internacional); 

context clínic (atenció primària, atenció ambulatòria, atenció especialitzada, urgències, 

etc.);  competències i categories competencials. 

Aquest procés l’ha realitzat l’investigador principal de manera individual i sense la revisió 

per part d’un segon investigador. 

 

4.2.6. Anàlisi de les dades 

S’ha realitzat un anàlisis temàtic inductiu de les dades atès a la seva flexibilitat i  

aplicabilitat. Específicament, s’ha desenvolupat mitjançant el programa informàtic 

ATLAS.ti (versió 9.1.3) i d’acord amb les 7 fases descrites per  Braun i Clarke (50): 1) 

transcripció i preparació de les dades; 2) familiarització i identificació de ítems d’interès 

(categories potencials); 3) codificació completa de totes les referències (categorització 

competències); 4) cerca de temes per a l’agrupació de codis; 5) revisió dels temes i 

elaboració d’un mapa de categories provisionals; 6) nomenament i definició dels temes; 

7) finalització de la anàlisis i síntesis de resultats. 

 

4.3. Estudi qualitatiu 

L’estudi qualitatiu, complementari a la revisió sistemàtica de la literatura, ha tingut com 

a objectiu principal contrastar les troballes obtingudes en la revisió sistemàtica i 

comprendre si les competències en salut digital descrites a la literatura s’ajusten a les 

particularitats del sistema sanitari català i més concretament, a les perspectives i 
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necessitats dels fisioterapeutes i els psicòlegs que hi treballen. Així, l’estudi qualitatiu 

s’ha orientat a donar resposta a la segona pregunta investigable. 

 

4.3.1. Consideracions ètiques: 

La participació en l’estudi, i per tant qualsevol contribució a aquest, ha estat totalment 

voluntària i de lliure elecció. No obstant això, prèviament a l’inici de la intervenció tots 

els subjectes han signat el consentiment informat i el formulari de declaració d’interessos 

corresponent (Annex 7). Així mateix, els participants han estat degudament informats en 

tot moment amb relació al procediment a seguir i han pogut sol·licitar la seva 

desvinculació i l’eliminació de totes les seves dades quan així ho han desitjat i sense 

justificar els motius pels quals han pres la decisió en qüestió.  

Durant el transcurs de l’estudi s’han respectat el Codi Ètic i el Codi de bones pràctiques 

en recerca i innovació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (51,52), la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (53), el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (54) i 

els principis fonamentals de la declaració de Helsinki, revisada i actualitzada per la World 

Medical Association (55). 

 

4.3.2. Participants 

Fisioterapeutes i psicòlegs amb experiència clínica i/o docent familiaritzats amb la salut 

digital (coneixements bàsics o experiència prèvia). 

Criteris d’inclusió i exclusió dels participants 

Criteris d’inclusió 
Qualsevol fisioterapeuta i psicòleg amb experiència clínica (>1 any) i/o 
docent (>1 any) en el context sanitari i/o educatiu català familiaritzats 
amb la salut digital. 

Criteris d’exclusió 

Estudiants de fisioteràpia i psicologia, fisioterapeutes i psicòlegs sense 
experiència clínica (<1 any), docent (<1 any) o sense experiència prèvia 
en salut digital, professionals sense experiència en el sistema sanitari 
català o el sistema educatiu de Catalunya i altres professionals sanitaris. 

Taula 4. Criteris d'inclusió i exclusió dels participants de l'estudi qualitatiu 

 

Es considera oportú exposar que els motius pels quals l’estudi qualitatiu s’ha centrat 

únicament en fisioterapeutes i psicòlegs són: a) la baixa disponibilitat o inexistència de 

marcs teòrics enfocats a aquestes professions sanitàries (23); b) la possible 

transferència pràctica de la mà de dos dels investigadors atès a la seva formació base i 
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situació laboral; c) una qüestió d’eficiència atès a la disponibilitat temporal limitada per 

desenvolupar aquest projecte. 

 

4.3.3. Mida mostral i tècnica de mostreig 

El mostreig de l’estudi ha estat propositiu. En conseqüència no s’ha contemplat un 

número concret ni limitat de participants (56). No obstant això, en la fase d’elaboració 

del protocol, s’esperava la participació d’un mínim de 12 professionals (6 fisioterapeutes 

i 6 psicòlegs).   

Els participants han estat reclutats mitjançant el contacte amb els col·legis professionals 

de les respectives professions sanitàries, la difusió mitjançant les xarxes socials, el 

contacte directe via correu electrònic o telèfon, i el boca-orella. En aquest sentit, s’ha 

elaborat un Google Sites (https://sites.google.com/view/competencies-salut-

digital/home) i dos documents informatius per facilitar tota la informació relacionada amb 

la participació d’aquest projecte (annexos 8 i 9). Cal destacar que el Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya ha fet difusió del projecte d’investigació mitjançant les 

xarxes socials corporatives durant la fase de reclutament amb l’objectiu de captar 

participants. 

 

4.3.4. Obtenció de les dades (Delphi) 

S’ha utilitzat la metodologia Delphi per contrastar i enriquir les troballes obtingudes 

mitjançant la revisió sistemàtica de la literatura, obtenir l’opinió dels participants i el seu 

consens amb relació a quines són les competències que haurien de tenir els 

fisioterapeutes i els psicòlegs per incorporar amb èxit la salut digital en la seva pràctica 

professional. També, amb aquesta metodologia s’ha volgut comprendre les necessitats 

d’aquests professionals en el sistema sanitari català i determinar quines competències 

haurien de constar en el marc teòric que s’ha desenvolupat.  

S’han realitzat dues rondes o fases (57). La primera, ha tingut com a objectiu obtenir la 

perspectiva dels participants amb relació a les competències descrites en la literatura i 

identificar-ne de noves. La segona, s’ha orientat a obtenir el consens dels participants a 

partir de la informació reportada en la primera fase. En cas que no hagi estat possible 

arribar al consens amb les dues rondes, s’ha valorat fer-ne una tercera sempre i quan 

fos viable temporalment (57). El consens s’ha determinat a partir del rang interquartílic 

de manera que un rang igual o inferior a 2 en una escala de 10 s’ha considerat consens 

acceptable (58,59). 
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Els qüestionaris per dur a terme aquest Delphi s’han desenvolupat ad hoc considerant 

els resultats obtinguts en la revisió sistemàtica de la literatura i mitjançant l’eina Survey 

Monkey. Les respostes han estat anònimes i la seva estructura ha combinat preguntes 

tancades i obertes o qualitatives (primera ronda) amb preguntes tancades o 

quantitatives (segona ronda). Les enquestes s’han difós a través de correu electrònic. 

 

4.3.5 Tractament i anàlisi estadístic de les dades 

Les dades obtingudes mitjançant els qüestionaris s’han descarregat, classificat i agrupat 

a través del programa Microsoft Excel per a Mac V.16.47.Posteriorment, les dades 

qualitatives s’han analitzat de manera temàtica mitjançant el programa ATLAS.ti (versió 

9.1.2) i les dades quantitatives amb el programa estadístic SPSS Statistics V.25. 

 

4.3.6 Estratègies per garantir el rigor i la qualitat 

La qualitat i el rigor s’ha garantit mitjançant la triangulació de les dades obtingudes a 

través de la revisió sistemàtica de la literatura i el procés Delphi.  Així mateix, amb la 

triangulació de les fonts d’informació també s’han volgut enriquir, aprofundir i fonamentar 

la informació obtinguda i generar coneixement addicional (60). 

 

4.4. Cronograma  

Cronograma simplificat de tasques 
Tasca Data d’inici Data final Responsable 
1. Elaboració del 
protocol 

20/10/2021 31/10/2021 JS 

Revisió sistemàtica 
2. Execució estratègia 
de cerca 

01/11/2021 01/11/2021 JS 

3. Revisió de 
l’evidència 

01/11/2021 15/12/2021 CC, AB, MA, MA, 
JS 

3.1. Revisió per títol i 
resum 

01/11/2021 20/11/2021 CC, AB, MA, MA, 
JS 

3.2. Revisió a text 
complet 

20/11/2021 15/12/2021 CC, AB, MA, MA, 
JS 

3.3. Incorporació i 
revisió d’evidència 
identificada 
manualment 

01/11/2021 15/12/2021 JS 

4. Lectura crítica i 
avaluació de la qualitat 

01/12/2021 07/12/2021 JS 

5. Extracció de les 
dades 

01/12/2021 07/12/2021 JS 

6. Anàlisi de les dades 01/12/2021 10/12/2021 JS 
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Estudi qualitatiu - Delphi 
1. Elaboració 
qüestionaris i materials 
pel Delphi 

01/12/2021 10/12/2021 JS 

2. Identificació i 
contacte d’experts 

01/11/2021 31/11/2021 AB, MA, JS 

3. Pilot Delphi 01/12/2021 15/12/2021 AB, MA, JS 
4. Delphi 15/12/2021 10/01/2022 JS 
4.1. Primera ronda 15/12/2021 10/01/2021 JS 
4.2. Segonda ronda 25/12/2021 14/01/2022 JS 
5. Triangulació dels 
resultats 

05/01/2022 14/01/2022 JS 

6. Síntesis dels 
resultats 

14/01/2022 24/01/2022 JS 

7. Difusió dels resultats 25/01/2022 03/02/2022 JS 
Taula 5. Cronograma simplificat de les tasques i els responsables de desenvolupar-les  
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4. Resultats 
 

4.1. Revisió bibliogràfica 

4.1.1. Característiques dels estudis 

La cerca bibliogràfica (Annexos 2 i 3) ha recuperat 965 referències, de les quals 400 han 

estat eliminades mitjançant el procés de detecció de duplicats tal com s’ha descrit 

anteriorment. Les 565 referències restants han estat revisades mitjançant l’eina 

Rayyan.ai per 5 investigadors/es a partir dels títols i els resums i d’acord amb els criteris 

d’inclusió prèviament establerts (taula 3). A través d’aquest procés, 465 referències han 

quedat excloses i 100 han estat incorporades per a la revisió a text complet. Finalment, 

d’aquestes 100 referències, 82 han quedat excloses i 18 han estat incloses pel posterior 

anàlisi temàtic i la síntesis narrativa de l’evidència. Així mateix, també s’han inclòs 5 

referències addicionals recuperades mitjançant una cerca manual a partir de la literatura 

inclosa en els documents revisats a text complet. A la figura 1 es detalla aquest procés 

i es mostren els principals motius d’exclusió dels articles revisats a text complet per mitjà 

del diagrama PRISMA. Addicionalment, a l’annex 10 es poden observar les referències 

incloses a la revisió a text complet però que finalment han quedat excloses.    

Amb relació a les 22 referències incloses, 18 han estat articles desenvolupats per grups 

d’investigació a partir de 14 estudis diferents (32,61–73) i 4 han estat documents 

elaborats per associacions, entitats públiques u organitzacions governamentals (34,74–

76). En total, a partir d’aquestes 22 referències s’han detectat 20 marcs teòrics únics 

(32,34,61–73,75–77) que proposen quines són les competències que haurien de tenir 

els professionals de la salut per incorporar amb èxit la salut digital en la seva pràctica 

habitual. D’aquests 20 marcs teòrics, 10 s’han desenvolupat mitjançant un únic mètode 

d’investigació (61,70,77–79) i 8 han utilitzat la combinació de diverses metodologies 

(67–69,71,72,75,80–85). Els 2 restants no ho han especificat (77,86). Les principals 

metodologies utilitzades pels autors per a l’elaboració d’aquests frameworks han estat 

els panells d’experts (n=10) (34,61,78,80–84,62,65,66,68,70,72,73,75), els processos 

de consens mitjançant metodologies com la Delphi (n=5) (63,71,76,83,85), o les 

revisions sistemàtiques de la literatura (n=6) (66,67,70,73,78,79, 82,83,85). Amb relació 

als marcs teòrics elaborats a partir de la combinació de varis mètodes, principalment 

han utilitzat revisions sistemàtiques seguides per un procés de consens. 

Geogràficament, 8 frameworks han estat creats específicament per les característiques 

sociodemogràfiques dels països on han estat desenvolupats (34,61,64,68,69,75,78) 1 

és específic per a la regió europea (72), 5 tenen un enfocament d’abast internacional  

(32,67,74,81–83,86) i 6 no ho detallen (65,69–71,77,80,84,85).
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Registres o cites eliminades 
abans del cribratge: 

Registres o cites duplicades   
(n = 411) 
Registres o cites marcades 
com a inelegibles per les 
eines d’automatització (n = 0) 
Registres o cites eliminades 
per altres raons (n = 2)  

Registres o cites revisadess 
(n = 552) 

Registres o cites excloses (n = 
437) 

Publicacions cercades per a la 
seva recuperació (n = 100)  

Publicacions no recuperades (n= 
13 )  

Registres avaluats per decidir la 
seva elecció(n = 87)  

Publicacions excloses: 
Fenomen d’interès (n = 29) 
No marc teòric (n = 17) 
Tipus de publicació (n = 8) 
Duplicat (n = 6) 
Disseny d’estudi (n = 3) 
Context (n = 2) 
Idioma (n = 1)  
Població (n = 1) 
  

Registres o cites identificats a 
partir de: 

Pàgines web (n = 1) 
Organitzacions (n = 2) 
Cerca de citacions (n = 9) 
etc.   

Publicacions avaluades per 
decidir la seva elecció (n = 10 )  

Publicacions excloses: 
Població ( n = 2) 
No competències ( n = 2) 

Estudis inclosos en la revisió (n = 
22) 
Publicacions dels estudis inclosos 
(n = 25)  
Marcs teòrics incorporats (n=20)  

Identificació de nou estudis a través de les bases de dades i els registres Identificació de nous estudis a través d’altres mètodes 

Id
en

tif
ic

ac
ió

 
C

rib
ra

tg
e 

 
In

cl
os

os
 

Publicacions cercades per la seva 
recuperació 
(n = 11)  

Publicacions no recuperades 
(n = 2)  

Registres o cites identificades des 
de*: 

Bases de dades (n = 7) 
 PubMed (n = 180) 
 Cochrane (n = 11) 
 Cinahl (n = 225) 
 Psycinfo (n = 43) 
 WoS (n = 243) 
 SCOPUS (n = 260) 
 Tripdatabase (n = 0) 
Registres (n = 965 ) 

Figura 1. Diagrama PRISMA (40) 
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Pel que fa al nivell assistencial, 10 no expliquen explícitament si es dirigeixen o no a un 

nivell concret (63–65,67–70,72,75,78,82,83), 5 són aplicables a qualsevol nivell 

d’atenció sanitària (34,67,74,77,82,83,86), 4 són específics per a l’atenció 

especialitzada (71) (67,81–83) i 1 per a l’atenció primària (78). Amb relació a 

l’especificitat dels marcs teòrics, 7 no estan dirigits a cap col·lectiu professional en 

concret o engloben totes les professions sanitàries (32,34,61,63,64,74,75,86), 7 

s’enfoquen al col·lectiu d’infermeria  (67,72,78,81–83)  i 5 al personal mèdic dels quals  

(65,67–71,77,79,82,83) 1 també agrupa al col·lectiu de psicologia (71) (vegeu la taula 6 

per a més informació).  

Característiques generals dels marcs teòrics analitzats 
Característica Valor, n (%) 
Elaboració 

Grup de recerca 16 
Organització nacional o internacional 4 

Metodologia elaboració 
Revisió sistemàtica 6 
Procés de consens 7 
Panell experts 10 
Combinació de mètodes 8 
No especificitat 2 

Context geogràfic 
Local 1 
Nacional 7 
Regional 1 
Internacional 5 
No especificat 6 

Nivell assistència sanitària 
Atenció primària 1 
Atenció especialitzada 4 
Qualsevol nivell assistencial 5 
No especificat 10 

Col·lectius professionals a qui anaven dirigits 
Infermeria 7 
Medicina 5 
Psicologia 1 
Qualsevol professional sanitari 7 

Número de dimensions 
1-5 11 
6-10 7 
11-15 2 

Número de competències 
1-10 1 
11-20 4 
21-30 3 
31-40 0 
41-50 1 
51-60 3 
61-70 1 
>70 4 
No especificat 3 

Taula 6. Característiques generals dels marcs teòrics analitzats 
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Per altra banda, el principal objectiu dels frameworks detectats és el de servir com a 

guia pel desenvolupament d’activitats i programes educatius per a la formació dels i les 

futurs professionals i dels professionals actius per tal que siguin competents en l’ús de 

les tecnologies de salut digital en la seva pràctica professional. Per aquest motiu, 

diversos marcs teòrics, més enllà d’establir les competències estableixen indicadors u 

objectius d’aprenentatge a assolir. 

4.1.2. Competències per a la implementació de la salut digital en la pràctica 
professional 

El número de dimensions o categories i de competències establertes en els marcs 

teòrics analitzats en aquesta revisió ha estat molt variable. Concretament, el número de 

dimensions o categories a partir de les quals s’agrupen o s’organitzen les competències 

varia  entre 3 (81) i 15 (81), i el número de competències entre 5 (81) i 317  (86). Aquesta 

variabilitat reflecteix l’abast, l’organització i l’especificitat dels diversos frameworks 

analitzats (23). En aquest sentit, els marcs teòrics enfocats a diverses professions 

sanitàries, amb un abast d’intervencions o tecnologies de salut digital major, o amb 

diferents nivells d’expertesa (63,80,84–86), proposen un conjunt de competències i 

categories més elevat respecte els marcs teòric dirigits a un col·lectiu específic i/o 

enfocats a un tipus d’intervenció concreta (exemple, l’ús de solucions mHealth) (71).  

Malgrat que cadascun dels marcs teòrics té particularitats en quan a la seva estructura, 

tots presenten les competències agrupades en categories o dimensions competencials 

que en alguns casos fan referència exclusivament a la salut digital o a les TIC (ex. 

professionalitat digital; implementació tecnològica i de sistemes; tecnologies digitals, 

sistemes i polítiques, etc.) (32,34,61,66–70,77) i en d’altres, combinen categories 

tecnològiques amb no tecnològiques (ex. habilitats psiquiàtriques culturals, pràctiques 

medico-legals, etc.) (62–65,71–73,75,76).  

A la següent taula 7 es poden veure resumides les característiques específiques dels 

marcs teòrics incorporats i a l’annex 11 les característiques desenvolupades en els fulls 

d’extracció de dades. Concretament, es pot observar quin ha estat l’origen, el mètode 

científic utilitzat per a l’elaboració, el context geogràfic i el nivell assistencial, al col·lectiu 

professional i perfil clínic a qui van dirigits i l’estructura de les competències i les 

dimensions o categories competencials. 
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Característiques específiques marcs teòrics 
Marc teòric i any Grup 

elaborador 
Mètode de 
desenvolupament 

Context geogràfic i nivell 
assistencial 

Col·lectiu a qui va dirigit i 
perfil 

Estructura (dimensions i 
competències) 

Hart et al, 2010 (78) * Grup de 
recerca. 

Metodologia Delphi. Nacional: Estats Units. 
 
No especificat. 

Infermeria. Perfil gestor. 49 competències organitzades en 3 
dimensions i d’acord amb 2 nivells 
d’expertesa. 

Barakat et al, 2013 
(61) 

Grup de 
recerca. 

Workshop amb grups de 
discussió. 

Nacional: Estats Units. 
 
Atenció primària. 

Professionals sanitaris que 
desenvolupen atenció 
domiciliària.   

5 competències principals 
organitzades en 5 dimensions. 

Hersh et al, 2014 (79) Grup de 
recerca. 

Metodologia qualitativa 
exploratòria. 

Context local: Obregón, Estats 
Units 
 
No especificat. 

Personal mèdic 
indiferentment del perfil. 

14 competències organitzades en 5 
dimensions. 

TIGER, 2018 
(67,82,83) 

Grup de 
recerca. 

Enquestes, grup d’experts i 
estudis de casos. 

Internacional. 
 
Qualsevol nivell assistencial. 

Infermeria: perfil clínic, 
coordinador, gestió de la 
qualitat, gestió del servei, 
gestió de les TIC. 

24 ares competencials 
organitzades en 6 dominis d’acord 
amb 5 rols diferents pel personals 
d’infermeria. 

Hilty et al, 2019 
(80,84,85) 

Grup de 
recerca. 

Revisió de l’evidència i 
panell d’experts. 

No especificat.  
 
Atenció especialitzada. 

Personal mèdic i 
psiquiatria. 

143 competències organitzades en 
8 dominis diferents i d’acord amb 3 
nivells d’expertesa. 

Brunner et al, 2018 
(32) 

Grup de 
recerca. 

Revisió de la literatura, 
grups focals i procés 
Delphi. 

Internacional 
 
No especificat. 

Professionals de la salut. 21 competències organitzades en 4 
dimensions diferents. 

Collins et al, 2017 (81) Grup de 
recerca. 

Escaneig ambiental i 
revisió de la literatura 
seguida d’un procés de 
consens mitjançant Delphi 

Internacional. 
 
Atenció especialitzada. 

Infermeria. 74 competències organitzades en 
15 categories diferents basades 
amb les establertes per Westra i 
Delaney (2008). 

Crawford et al, 2016 
(71) 

Grup de 
recerca. 

Entrevistes mitjançant 
teoria fonamentada, 
mostreig teòric a partir 
d’enquestes i anàlisis 
temàtic de les respostes. 

No especificitat. 
 
Atenció especialitzada. 

Psiquiatria. Perfil clínic. 17 competències agrupades en 9 
dominis. 

Egbert et al, 2019 (72) 
* 

Grup de 
recerca. 

Revisió de la literatura, 
opinió d’experts i 
enquestes. 

Regional: Àustria, Alemanya i 
Suisa.  
 
No especificat. 

Infermeria 24 àrees competencials. 
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Jidkov et al, 2019 (68) Grup de 
recerca. 

Revisió de la literatura, 
anàlisis de contingut 
curricular i panell d’experts. 

Nacional: Anglaterra. 
 
No especificat.  

Personal mèdic.  20 competències organitzades en 6 
dominis. 

Rutledge et al, 2021 
(69) 

Grup de 
recerca. 

Revisió de la literatura i 
metodologia Delphi. 

No especificat. 
 
No especificat. 

Infermeria. 67 competències distribuïdes en 4 
dominis.  

Silverman et al, 2019 
(63) * 

Grup de 
recerca. 

Panell d’experts. Nacional. Estats Units. 
 
No especificat. 

Professionals de la salut 
especialitzats en 
informàtica clínica. 

139 habilitats relacionades amb 42 
tasques i organitzades en 5 dominis 
diferents. 

Valenta et al, 2018 
(64) * 

Grup de 
recerca. 

Panell d’experts. Nacional. Estats Units. 
 
No especificat. 

Professionals de la salut 
especialitzats en 
informàtica clínica. 

Aptituds, habilitats i coneixements 
organitzats en 10 dominis 
principals. 

Van Houwlingen et al, 
2016 (65) 

Grup de 
recerca. 

Metodologia Delphi. No especificat. 
 
No especificat. 

Infermeria. 52 competències organitzades en 
15 categories i relacionades 
diverses habilitats.  

Association of 
American Medical 
Colleges, 2021 (77) 

Institució o 
entitat 
pública. 

Consens d’experts. No especificat. 
 
Qualsevol nivell assistencial. 

Personal mèdic 
indiferentment del perfil.  

60 competències organitzades en 6 
dimensions. 

National Nursing and 
Midwifery Digital 
Health Capability 
Framework, 2020 (75) 

Institució o 
entitat 
pública. 

Revisió de la literatura i 
consens d’experts.  

Nacional: Austràlia 
 
No especificat. 

Infermeria.  60 competències organitzades en 5 
dimensions diferents i d’acord amb 
3 nivells d’expertesa.  

Galpin et al, 2021 (74) 
* 

Grup de 
recerca. 

Panell d’experts Internacional. 
 
Qualsevol nivell assistencial. 

Professionals de la salut. Habilitats organitzades en 9 
dominis.  

HITCOMP (86)* Institució o 
entitat 
pública. 

No especificitat. Internacional. 
 
Qualsevol nivell assistencial. 

Professionals de la salut  317 competències, distribuïdes en 
5 àrees competencials. 

A Health and Care 
Digital Capabilities 
Framework, 2018 (34) 

Institució o 
entitat 
pública. 

Panell d’experts Nacional: Anglaterra. 
 
Qualsevol nivell assistencial. 

Professionals de la salut. 30 competències organitzades en 5 
dominis diferents.  

Sharma et al, 2019 
(70) 

Grup de 
recerca. 

Panell d’experts. No especificitat. 
 
No especificat. 

Personal mèdic. 11 competències organitzades en 3 
dominis. 

American Nurse 
Association (76) 

Institució o 
entitat 
pública.  

No descrit.  Nacional: Estats Units. 
 
Qualsevol nivell assistencial. 

Infermeria. 230 competències organitzades en 
6 dominis (estàndards). 

Taula 7. Característiques específiques dels marcs teòrics inclosos. *Marcs teòrics no incorporats a l’anàlisi temàtic atès a la manca de concreció o descripció de les competències o les 
dimensions competencials. 
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4.1.3. Anàlisi temàtic 

Mitjançant l’anàlisi temàtic de la literatura, de les 963 competències descrites en els 

diferents marcs teòrics recuperats han emergit 118 codis o temes de manera que les 

competències identificades han quedat representades amb precisió i uniformitat. A la 

vegada, d’aquests 118 temes i a partir de les 143 dimensions o categories presents en 

els 20 marcs teòrics, s’han originat 12 grans temes. A la figura 2 es poden observar tots 

els temes, la distribució i la seva relació i organització. 

 

Figura 2. Mapa conceptual de les dimensions i les competències emergides durant l'anàlisi temàtic elaborat amb 
l’Atlas.Ti. 

De manera més específica, les 12 gran categories o dominis que han emergit de l’anàlisi 

i que representen les 118 competències identificades han estat: Gestió de les dades i la 
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informació; Comunicació, col·laboració i participació; Pràctica clínica i aplicacions; Ètica 

i legislació; Desenvolupament professional; Planificació; Avaluació i qualitat; Seguretat; 

Educació, alfabetització i apoderament del pacient; Competència tècnica; 

Desenvolupament professional; Professionalitat. A la taula 8 es presenten les 3 

competències amb més freqüència d’aparició de cadascuna d’aquestes dimensions. 

Addicionalment, a l’annex 12 es poden veure tots els temes o els codis competencials 

de cadascuna de les dimensions.  

Competències emergides en l’anàlisi temàtic dels articles 
Dimensió Competència Freqüència 
Gestió de les dades 
i la informació 

Recollir les dades de manera precisa, vàlida i en el 
format i suport tecnològic adequat. 13 

Utilitzar les dades per a la presa de decisions. 10 
Interpretar, comprendre i avaluar de manera crítica les 
dades generades mitjançant les solucions, eines, 
sistemes i intervencions de salut digital. 

7 

Comunicació, 
col·laboració i 
participació. 

Comunicar-se de manera efectiva mitjançant diferents 
canals electrònics d'acord amb les necessitats dels 
usuaris, l'equip de professionals, els recursos 
disponibles i el context sociocultural. 

12 

Col·laborar mitjançant els canals digitals. 7 
Preservar la privacitat, la confidencialitat i la seguretat 
de les dades dels usuaris. 7 

Pràctica clínica i 
aplicacions 

Avaluar el pacient de manera holística i correcta a 
través de les eines de salut digital. 9 

Adaptar la pràctica clínica a les disrupcions 
tecnològiques. 7 

Determinar quan un pacient ha de ser atès de manera 
remota, mitjançant una altra tecnologia o 
presencialment. 

6 

Ètica i legislació Desenvolupar la pràctica professional mitjançant les 
eines de salut digital d'acord amb les polítiques de 
l'organització, les normatives i la legislació vigent a 
nivell local, nacional i internacional. 

11 

Ús ètic de les tecnologies de salut digital. 5 
Obtenir del consentiment informat per part del pacient 
de manera remota. 3 

Desenvolupament 
professional 

Mantenir-se actualitzat amb relació a la salut digital. 8 
Aprenentatge permanent, desenvolupament personal 
i la millora contínua. 5 

Detectar com la implementació de les tecnologies de 
salut digital pot afectar la salut dels pacients i la seva 
relació amb els professionals. 

3 

Planificació Escollir la solució de salut digital o les funcionalitats 
d'aquesta que millor s'adapta a les necessitats del 
pacient o als objectius professionals. 

8 

Identificar reptes, barreres i facilitadors en la 
implementació de solucions de salut digital. 8 

Liderar projectes de salut digital. 8 
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Avaluació i qualitat Avaluar les tecnologies de salut digital per detectar 
fortaleses, debilitats, oportunitats i riscos. 12 

Avaluar les intervencions de salut digital 
desenvolupades en el marc de la pràctica 
professional. 

10 

Avaluar els avantatges i els inconvenients de l'atenció 
remota respecte a l'atenció presencial. 5 

Seguretat Gestionar el risc derivat de l'ús de les tecnologies de 
la salut digital. 4 

Identificar, prevenir i estratificar el risc d'acord amb la 
història clínica i les característiques del pacient. 4 

Utilitzar les tecnologies de salut digital per millorar la 
seguretat del pacient. 3 

Educació, 
alfabetització i 
apoderament del 
pacient 

Alfabetitzar els usuaris en salut digital. 8 
Alfabetitzar altres professionals sanitaris en salut 
digital. 6 

Utilitzar tecnologies d'e-learning per a l'aprenentatge i 
l'ensenyament dels pacients i altres professionals. 5 

Competència 
tècnica 

Resoldre els problemes derivats de l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 9 

Utilitzar les funcions bàsiques de les tecnologies de 
salut digital d'acord amb les funcions professionals. 9 

Reconèixer problemes en l'ús de solucions de salut 
digital. 3 

Desenvolupament 
professional 

Escollir, instal·lar i utilitzar perifèrics, sensors o 
tecnologia vestible o corporal per a l'avaluació o la 
telemonitorització dels pacients. 

3 

Escollir i/o adequar l'entorn des d'on es proveeix 
l'atenció sanitària remota. 2 

Implementar les solucions de salut digital d'acord amb 
els plans establerts 

2 

Professionalitat Actuar d'acord amb les guies professionals i les 
polítiques de l'organització i del sistema. 2 

Gestionar l'empremta digital. 1 
Mantenir i assolir l'objectiu de salut compartit establert. 1 

Taula 8. Competències emergides en l’anàlisi temàtic dels articles 

 

Addicionalment, cal destacar que 6 competències han estat vinculades a més d’una 

dimensió atès que un o més d’un marc teòric les classifica de manera diferent. Aquestes 

competències són: “Integrar l’ús de les dades en la pràctica clínica” que està vinculada 

a les dimensions “Gestió de les dades i la informació” i “Implementació”; “Adaptar la 

pràctica clínica a les disrupcions tecnològiques” que està associada a les dimensions 

“Pràctica clínica i aplicacions” i “Implementació”; “Utilitzar les dades per a la presa de 

decisions” relacionada amb les dimensions “Gestió de les dades i la informació”, 

“Pràctica clínica i aplicacions” i “Planificació”; “Identificar l’evidència sobre les 

intervencions i les eines de salut digital que s’utilitzen o que es volen implementar” 
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associada a les dimensions “Gestió de les dades i la informació” i “Competència tècnica”; 

“Determinar els avantatges, els inconvenients, els riscos i les oportunitats de l’intercanvi 

de dades mitjançant sistemes electrònics” emmarcada en les dimensions “Gestió de les 

dades i la informació” i “Comunicació, col·laboració i participació”; “Utilitzar les dades 

per a la presa de decisions” relacionada amb les dimensions “Gestió de les dades i la 

informació”, “Pràctica clínica i aplicacions” i “Planificació”. 

 

4.2. Resultats estudi qualitatiu 

A partir de la revisió sistemàtica i de la anàlisi temàtic, s’ha elaborat el primer qüestionari 

del procés de consens mitjançant la metodologia Delphi (Annex 11). Aquest qüestionari 

ha estat format per preguntes obertes i tancades mitjançant les quals s’ha demanat als 

participants puntuar el grau d’acord amb relació a la rellevància de les 118 competències 

per a la implementació de la salut digital en la pràctica professional habitual i al mateix 

temps, indicar altres competències no identificades prèviament. A l’annex 13 es poden 

consultar les preguntes i l’estructura del qüestionari, i a la figura 3 l’esquema resum del 

procés Delphi. 

 

Fases elaboració 
Delphi 

Ronda 1 

Ronda 2 

Revisió sistemàtica + 
anàlisis temàtic 

Detecció 12 
dimensions i 117 

competències 

Detecció 118 
competències 

117 competències 
revisades 

79 competències incloses i 38 
excloses  

79 competències 
validades 

72 competències incloses i 7 
excloses 

Incorporació 
competències 

literatura al 
Delphi 

Figura 3. Esquema resum procés Delphi 
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4.2.1. Característiques sociodemogràfiques dels participants 

A la primera ronda del procés de consens mitjançant la metodologia Delphi hi han 

participat 6 professionals, tots ells graduats en fisioteràpia (100%) i 1 (16,67%) també 

en psicologia. Amb relació al grau de formació més elevat, 1 (16,67%) ha exposat ser la 

formació de grau, 4 (66,34%) la formació de màster i 1 (16,67%) de doctorat. La mitjana 

d’edat dels participants ha estat de 33,6 anys (± 3,9) i el perfil professional amb els quals 

han declarat sentir-se més identificats han estat el docent (50%; n=3), el clínic (33,33%; 

n=2) i l’investigador (16,67%; n=1). Únicament 1 (16,67%) dels professionals ha reportat 

tenir experiència amb la salut digital.  

A la segona ronda del procés Delphi hi ha participat el 83,3% (n=5) dels subjectes de la 

ronda 1.  En aquest sentit, es considera oportú indicar que la no participació del o la 

fisioterapeuta restant ha estat la disponibilitat d’aquest/a en el període temporal en què 

s’ha efectuat la tasca en qüestió i no atès a una renúncia voluntària de la seva 

col·laboració. Derivat d’això, les característiques sociodemogràfiques globals dels 

participants han variat respecte a la primera ronda. De manera més concreta, els 3 

participants eren graduats en fisioteràpia (100%) i 1 (20%) també en psicologia. Amb 

relació al grau de formació més elevat, 1 (20%) ha exposat ser la formació de grau, 3 

(60%) la formació de màster i 1 (20%) de doctorat. La mitjana d’edat dels participants 

ha estat de 32,6 anys (± 2,3) i el perfil professional amb els quals han declarat sentir-se 

més identificats han estat el docent (40; n=2), el clínic (40%; n=2) i l’investigador (20%; 

n=1). Només 1 (20%) d’ells, ha reportat tenir experiència amb la salut digital. 

Característiques dels participants  
Característica 1a ronda 2a ronda 
Formació de base (n (%)) - - 

Fisioteràpia 6 (100%) 5 (100%) 
Psicologia 1 (16,67%) 1 (20,00%) 
Altres 0 (0%) 0 (0%) 

Grau de formació més elevat - - 
Grau 1 (16.67%) 1 (20.00%) 
Màster 4 (66,34%) 3 (60,00%) 
Doctorat 1 (16.67%) 1 (20.00%) 

Edat mitjana (DE) 33,6 ± 3,9 anys 32,6 ± 2.3 anys 
Perfil professional amb el que se senten identificats 
(n (%)) 

- - 

Docent 3 (50%) 2 (40%) 
Clínic 2 (33,33%) 2 (40%) 
Investigador 1 (16,67%) 1 (20%) 

Experiència en salut digital (n (%)) - - 
Sí 1 (16,67%) 1 (20%) 
No 5 (83,33%) 4 (80%) 

Taula 9. Característiques sociodemogràfiques dels participants de la primera i la segona ronda del procés Delphi 
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4.2.2. Resultats procés Delphi 

A la primera ronda del procés Delphi, 79 (67,52%) de les 118 competències avaluades 

han obtingut una puntuació mitjana superior a 4 i un grau de consens elevat (rang 

interquartílic ≤2). D’aquestes 79 competències, 8 (10,12%) han obtingut un grau de 

consens del 100% (rang interquartílic = 0), 22 (27,85%) del 95% (rang interquartílic = 

0,5), 5 (6,32%) del 90% (rang interquartílic = 1) i 44 (55,70%) del 80% (rang interquartílic 

= 2). Així mateix, el 100% de les 79 competències han obtingut una puntuació mitjana 

superior a 4 (d’acord o totalment d’acord). A la taula 10 es mostren les 3 competències 

amb un grau de consens més elevat de cada una de les dimensions amb la mitjana de 

puntuació, la mitja, la moda, la puntuació mínima i la màxima, la desviació estàndard, el 

rang, els quartils i el rang interquartílic. Addicionalment, a l’annex 14 es mostren els 

estadístics descriptius i el grau de consens de les 118 competències. 

Les competències amb un grau d’acord del 100%, han estat: Utilitzar la història clínica 

electrònica per a l'emmagatzematge de dades de salut; Reconèixer i entendre les fonts 

de dades disponibles; Preservar la privacitat, la confidencialitat i la seguretat de les 

dades dels usuaris; Aprenentatge permanent, desenvolupament personal i la millora 

contínua; Ús ètic de les tecnologies de salut digital; Protecció de les dades digitals de 

salut; Discriminar quan s'ha d'utilitzar la salut digital i quan no; Adaptar la pràctica a les 

limitacions de la salut digital.  

Per altra banda, únicament s’ha proposat la competència addicional “Identificar les 

variables socioeconòmiques associades a l’escletxa digital” per a la dimensió “educació, 

alfabetització i apoderament del pacient”. 

Amb relació a les dimensions que han obtingut un grau de consens mitjà superior han 

estat: Seguretat (rang interquartílic mitjà d’1,12); Ètica i legislació (rang interquartílic 

mitjà d’1,22); Desenvolupament professional (rang interquartílic mitjà d’1,61) 

A partir dels resultats de la primera ronda, s’ha elaborat el qüestionari per a la segona 

(annex 15) que té una estructura idèntica a l’anterior però únicament s’hi han llistat les 

79 competències que han obtingut un una puntuació mitjana igual o superior a 4 i amb 

un grau de consens elevat (rang interquartílic ≤2). Cal destacar que, l’enviament del 

segon formulari ha anat acompanyat d’un document resum dels resultats de la primera 

ronda (annex 14) pel coneixement dels interessats tal com s’indica a la literatura (57,58).  
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Resultats procés Delphi – Ronda 1 
Núm. Dimensió Competència Mitja Mitjana Moda DE Rang Min. Màx. P. 25 P.50 P.75 RI 

1 Gestió de les dades 
i la informació 

Utilitzar la història clínica 
electrònica per a 
l'emmagatzematge de dades 
de salut. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

2 Reconèixer i entendre les 
fonts de dades disponibles. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

3 Recollir les dades de manera 
precisa, vàlida i en el format i 
suport tecnològic adequat. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

4 Comunicació, 
col·laboració i 
participació 

Preservar la privacitat, la 
confidencialitat i la seguretat 
de les dades dels usuaris. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

5 Comunicar-se de manera 
efectiva mitjançant diferents 
canals electrònics d'acord 
amb les necessitats dels 
usuaris, l'equip de 
professionals, els recursos 
disponibles i el context 
sociocultural. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

6 Escollir els canals de 
comunicació electrònics més 
adequats d'acord amb les 
necessitats de salut, les 
preferències del pacient, els 
recursos disponibles i el 
context. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

7 Pràctica clínica i 
aplicacions 

Integrar i adaptar les 
solucions de salut digital amb 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 
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una perspectiva 
biopsicosocial. 

8 Adaptar la pràctica clínica a 
les disrupcions 
tecnològiques. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

9 Determinar quan un pacient 
ha de ser atès de manera 
remota, mitjançant una altra 
tecnologia o presencialment. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

10 Desenvolupament 
professional 

Aprenentatge permanent, 
desenvolupament personal i 
la millora contínua 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

11 Mantenir-se actualitzat amb 
relació a la salut digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

12 Utilitzar tecnologies 
d'aprenentatge per a 
l'actualització professional. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

13 Ètica i legislació Ús ètic de les tecnologies de 
salut digital 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

14 Protecció de les dades 
digitals de salut 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

15 Desenvolupar la pràctica 
professional mitjançant les 
eines de salut digital d'acord 
amb les polítiques de 
l'organització, les normatives 
i la legislació vigent a nivell 
local, nacional i 
internacional. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 
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16 Planificació Discriminar quan s'ha 
d'utilitzar la salut digital i 
quan no. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

17 Identificar les limitacions de 
la salut digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

18 Escollir la solució de salut 
digital o les funcionalitats 
d'aquesta que millor s'adapta 
a les necessitats del pacient 
o als objectius professionals. 

4,67 5,00 5 0,816 2 3 5 4,50 5,00 5,00 1 

19 Avaluació i qualitat Detectar biaixos en les 
pràctiques de salut digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

20 Avaluar les tecnologies de 
salut digital per detectar 
fortaleses, debilitats, 
oportunitats i riscos. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

21 Avaluar els avantatges i els 
inconvenients de l'atenció 
remota respecte a l'atenció 
presencial. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

22 Seguretat Detectar l'impacte que pot 
tenir l'ús de les solucions 
digitals en els aspectes 
culturals dels pacients. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

23 Identificar problemes 
associats a l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

24 Identificar si una 
determinada solució digital 
pot ser perjudicial per a un 
pacient. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 
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25 Educació, 
alfabetització i 
apoderament del 
pacient 

Involucrar el pacient en la 
seva cura i atenció. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

26 Apoderar el pacient 
mitjançant l'ús de les 
solucions de salut digital 

4,67 5,00 5 0,816 2 3 5 4,50 5,00 5,00 1 

27 Alfabetitzar els pacients 
respecte a les normatives 
existents en quan a l'atenció 
mitjançant les eines de salut 
digital. 

4,33 4,00 4 0,516 1 4 5 4,00 4,00 5,00 2 

28 Competència 
tècnica 

Adaptar la pràctica a les 
limitacions de la salut digital 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

29 Resoldre els problemes 
derivats de l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

30 Utilitzar les funcions 
bàsiques de les tecnologies 
de salut digital d'acord amb 
les funcions professionals. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

31 Desenvolupament 
professional 

Escollir i/o adequar l'entorn 
des d'on es proveeix l'atenció 
sanitària remota. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

32 Escollir, instal·lar i utilitzar 
perifèrics, sensors o 
tecnologia vestible o corporal 
per a l'avaluació o la 
telemonitorització dels 
pacients. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

33 Implementar les solucions de 
salut digital d'acord amb els 
plans establerts 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 
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34 Professionalitat Mantenir la professionalitat i 
l'atenció de qualitat durant 
l'ús de tecnologies de salut 
digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

35 Actuar d'acord amb les guies 
professionals i les polítiques 
de l'organització i del 
sistema. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

36 Mantenir i assolir l'objectiu de 
salut compartit establert. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

Taula 10. Resultats de la primera ronda del procés Delphi. DE = Desviació estàndard; RI = Rang Interquartílic
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Amb relació als resultats de la segona ronda del procés Delphi, únicament 4 de les 5 

respostes han sigut analitzades. El motiu d’aquest fet, ha estat una incidència en la 

plataforma SurveyMonkey que ha comportat que les respostes d’un dels participants 

s’hagin recollit de manera parcial o no s’hagin desat correctament.  

No obstant això, l’anàlisi de les 4 respostes analitzades ha determinat que 72 (91,14%) 

de les 79 competències han tornat a obtenir una puntuació mitjana igual o superior a 4 i 

un grau de consens elevat  (rang interquartílic ≤2). De manera més específica, 

d’aquestes 72 competències, 19 (26,39%) han obtingut un grau de consens del 100% 

(rang interquartílic = 0), 29 (40,27%) del 85% (rang interquartílic = 1,5), 24 (33,33%) del 

80% (rang interquartílic = 2). Així mateix, el 100% de les 72 competències han obtingut 

una puntuació mitjana superior a 4 (d’acord o totalment d’acord). A la taula 11 es mostren 

les 3 competències amb un grau de consens més elevat de cada una de les dimensions 

amb la mitjana de puntuació, la mitja, la moda, la puntuació mínima i la màxima, la 

desviació estàndard, el rang, els quartils i el rang interquartílic. També, a l’annex 16 es 

mostren els estadístics descriptius i el grau de consens de les 118 competències. 

Les competències amb un grau d’acord del 100%, han estat: Recollir les dades de 

manera precisa, vàlida i en el format i suport tecnològic adequat; Gestionar les dades, 

la informació i el coneixement; Sintetitzar les dades, la informació i el coneixement; 

Comunicar-se de manera efectiva mitjançant diferents canals electrònics d'acord amb 

les necessitats dels usuaris, l'equip de professionals, els recursos disponibles i el context 

sociocultural; Preservar la privacitat, la confidencialitat i la seguretat de les dades dels 

usuaris; Escollir els canals de comunicació electrònics més adequats d'acord amb les 

necessitats de salut, les preferències del pacient, els recursos disponibles i el context; 

Comunicar-se i intercanviar dades de manera privada i segura; Aprenentatge 

permanent, desenvolupament personal i la millora contínua; Ús ètic de les tecnologies 

de salut digital; Identificar els aspectes que poden vulnerar la privacitat, la seguretat i la 

confidencialitat de la informació; Protecció de les dades digitals de salut; Identificar les 

limitacions de la salut digital; Discriminar quan s'ha d'utilitzar la salut digital i quan no; 

Avaluar les tecnologies de salut digital per detectar fortaleses, debilitats, oportunitats i 

riscos; Gestionar el risc derivat de l'ús de les tecnologies de la salut digital; Identificar si 

una determinada solució digital pot ser perjudicial per a un pacient; Per aplicar les 

solucions de salut digital de manera segura; Reconèixer males pràctiques en l'ús de la 

salut digital; Involucrar el pacient en la seva cura i atenció. 

Cal fer esment que aquestes competències, han obtingut totes una puntuació mitjana 

de 5. És a dir, que tots els participants han estat totalment d’acord en considerar-les 
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bàsiques o necessàries per incorporar amb èxit la salut digital en la pràctica professional 

habitual dels fisioterapeutes. 

Per altra banda, les dimensions en què en consens obtingut de mitjana ha estat més 

elevat són: Comunicació, col·laboració i participació (rang interquartílic mitjà de 0.583); 

Seguretat (rang interquartílic de 0.64); Ètica i legislació (rang interquartílic d’1.19). 

 

4.2.3. Desenvolupament marc teòric 

El grau de consens obtingut a la segona ronda del procés Delphi s’ha considerat 

suficient per desenvolupar un marc teòric que sintetitzi les competències que els 

professionals de la salut, i més concretament els fisioterapeutes, haurien de tenir per 

implementar amb èxit la salut digital i que s’ajusti a les característiques del sistema de 

salut de Catalunya. Així, a partir d’aquests resultats i els obtinguts mitjançant la revisió 

de la literatura s’ha establert un framework format per 72 competències organitzades en 

12 dimensions. A la figura 4 es pot observar l’esquema del marc teòric i en el següent 

enllaç la seva totalitat: https://sites.google.com/view/competencies-salut-digital/ 

Figura 4. Marc teòric de les competències bàsiques per a la implementació en èxit de la salut digital 
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Resultats procés Delphi – Ronda 1 

Núm.  Competència Mitja Mitjana Moda DE Rang Mín. Máx. P. 25 P. 50 P. 75 RI 
1 Gestió de les dades i la 

informació 

Recollir les dades de 
manera precisa, vàlida i en 
el format i suport tecnològic 
adequat. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

2 Gestionar les dades, la 
informació i el coneixement. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

3 Sintetitzar les dades, la 
informació i el coneixement 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

4 Comunicació, 

col·laboració i participació 

Comunicar-se de manera 
efectiva mitjançant diferents 
canals electrònics d'acord 
amb les necessitats dels 
usuaris, l'equip de 
professionals, els recursos 
disponibles i el context 
sociocultural. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

5 Preservar la privacitat, la 
confidencialitat i la seguretat 
de les dades dels usuaris. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

6 Escollir els canals de 
comunicació electrònics més 
adequats d'acord amb les 
necessitats de salut, les 
preferències del pacient, els 
recursos disponibles i el 
context. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

7 Comunicar-se i intercanviar 
dades de manera privada i 
segura. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 
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8 Pràctica clínica i 

aplicacions 

Adaptar-se a les 
preferències dels pacients. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

9 Detectar els aspectes 
socioculturals que poden 
influenciar la pràctica 
professional mitjançant l'ús 
de les tecnologies de salut 
digital. 

4,25 4,00 4 0,500 1 4 5 4,00 4,00 4,75 1,50 

10 Adaptar la pràctica clínica a 
les disrupcions 
tecnològiques. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

1 Desenvolupament 

professional 

Aprenentatge permanent, 
desenvolupament personal i 
la millora contínua 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

12 Mantenir-se actualitzat amb 
relació a la salut digital. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

13 Utilitzar tecnologies 
d'aprenentatge per a 
l'actualització professional. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

14 Ètica i legislació Ús ètic de les tecnologies de 
salut digital 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

15 Identificar els aspectes que 
poden vulnerar la privacitat, 
la seguretat i la 
confidencialitat de la 
informació. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

16 Protecció de les dades 
digitals de salut 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

17 Planificació 

 

Identificar les limitacions de 
la salut digital. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 
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18 Discriminar quan s'ha 
d'utilitzar la salut digital i 
quan no. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

19 Escollir la solució de salut 
digital o les funcionalitats 
d'aquesta que millor 
s'adapta a les necessitats 
del pacient o als objectius 
professionals. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

20 Avaluació i qualitat Avaluar les tecnologies de 
salut digital per detectar 
fortaleses, debilitats, 
oportunitats i riscos. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

21 Avaluar els avantatges i els 
inconvenients de l'atenció 
remota respecte a l'atenció 
presencial. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

22 Avaluar les relacions entre 
els resultats, els mètodes/ 
instruments utilitzats i 
l'evidència. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

23 Seguretat Gestionar el risc derivat de 
l'ús de les tecnologies de la 
salut digital. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

24 Identificar si una 
determinada solució digital 
pot ser perjudicial per a un 
pacient. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

25 Per aplicar les solucions de 
salut digital de manera 
segura. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 
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26 Reconèixer males 
pràctiques en l'ús de la salut 
digital. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

27 Educació, alfabetització i 

apoderament del pacient 

Involucrar el pacient en la 
seva cura i atenció. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

28 Alfabetitzar els pacients 
respecte a les normatives 
existents en quan a l'atenció 
mitjançant les eines de salut 
digital. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

29 Utilitzar tecnologies d'e-
learning per a l'aprenentatge 
i l'ensenyament dels 
pacients i altres 
professionals. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

30 Competència tècnica Reconèixer problemes en 
l'ús de solucions de salut 
digital. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

31 Adaptar la pràctica a les 
limitacions de la salut digital 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

32 Resoldre els problemes 
derivats de l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

33 Desenvolupament 

professional 

Escollir i/o adequar l'entorn 
des d'on es proveeix 
l'atenció sanitària remota. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

34 Implementar les solucions 
de salut digital d'acord amb 
els plans establerts 

4,25 4,00 4 0,500 1 4 5 4,00 4,00 4,75 1,50 
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35 Donar suport i potenciar la 
cultura organitzativa 
orientada a la salut digital. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

36 Professionalitat Actuar d'acord amb les 
guies professionals i les 
polítiques de l'organització i 
del sistema. 

4,25 4,00 4 0,500 1 4 5 4,00 4,00 4,75 1,50 

37 Mantenir i assolir l'objectiu 
de salut compartit establert. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

38 Mantenir la professionalitat i 
l'atenció de qualitat durant 
l'ús de tecnologies de salut 
digital. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

Taula 11. Resultats de la primera ronda del procés Delphi. DE = Desviació estàndard; RI = Rang Interquartílic 
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5. Discussió 
 

Aquesta revisió sistemàtica ha identificat 20 marcs teòrics, formats per un total de 963 

competències estructurades en diverses dimensions i/o àrees, enfocats a determinar 

quines són les habilitats que els sanitaris han de tenir per integrar amb èxit la salut digital 

en la seva pràctica habitual. La diversitat de marcs teòrics, així com la gran quantitat de 

competències descrites a la literatura, reflecteixen l’interès i la necessitat de dotar els 

professionals de la salut de les habilitats necessàries per tal que les tecnologies de la 

salut digital s’utilitzin de manera segura i assoleixin l’efectivitat desitjades (23). No 

obstant això, ressalta la baixa existència de marcs teòrics enfocats a altres professions 

sanitàries diferents a les de medicina o infermeria cosa que concorda amb els resultats 

d’altres revisions sistemàtiques com les de Nazeha (23), Brice (28) o Brunner (32) i que 

s’associa històricament amb un baix interès per a formar altres especialitats sanitàries 

no mèdiques (23) tot i que aquesta tendència actualment està canviant (87).  

Mitjançant l’anàlisi temàtic de la literatura, s’han identificat 118 competències diferents 

de les quals gran part es relacionen amb la gestió de les dades (n=24) i la comunicació 

(n=14). Aquest fet, també observat a l’article de Brunner (32), probablement es pugui 

atribuir a la naturalesa intrínseca de les solucions de salut digital que divergeix de les 

tecnologies sanitàries convencionals, principalment atès a la influència i a la 

connectivitat dels sistemes i/o serveis amb els aspectes socials, culturals i 

organitzacionals de l’atenció sanitària (88). Així mateix, destaca també el nombre 

considerable de competències associades directament amb la pràctica clínica (n=12), 

entre les que es troben “adaptar la pràctica clínica a les disrupcions tecnològiques” o 

“determinar quan un pacient ha de ser atès de manera remota, mitjançant una altra 

tecnologia o presencialment” i que es pot relacionar amb la capacitat adaptativa dels 

professionals, aspecte considerat com a facilitador o limitador per a la implementació de 

la salut digital (19).  

A través de les dues rondes del procés Delphi s’han detectat com a rellevants segons la 

perspectiva dels fisioterapeutes involucrats 72 de les 118 competències identificades a 

la literatura. Aquesta diferència, pot ser causada pel fet que cap dels marcs teòrics 

identificats es dirigeix específicament a aquest col·lectiu, ja sigui perquè s’enfoca a una 

altra especialitat sanitària (65,67,81–83,68–72,77–79) o perquè s’orienta a qualsevol 

professional de la salut (32,34,61,63,64,74,75,86). Tanmateix, es considera un fet 

rellevant atès que si bé és cert que alguns autors defensen marcs teòrics genèrics per 
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a totes les professions sanitàries(89), incideix en la necessitat de determinar 

competències específiques per a les diferents especialitats (68,78). Així mateix, també 

posa de manifest la necessitat d’involucrar durant el desenvolupament dels marcs 

teòrics els professionals a qui es dirigeixen aquests (38). 

Malgrat aquesta diferència, cal destacar que la proporció de competències reportades 

pels fisioterapeutes com a rellevants en cadascuna de les dimensions és similar a la 

descrita a la literatura. Això pot ser degut, tal com s’ha comentat anteriorment, a les 

pròpies característiques principals de les tecnologies de salut digital (88). 

Addicionalment, a partir dels resultats de la revisió sistemàtica de la literatura i del procés 

de consens mitjançant la metodologia Delphi, s’ha elaborat un marc teòric format per 72 

competències organitzades en 12 dimensions diferents que pot servir com a referència 

per dissenyar i desenvolupar continguts educatius i accions formatives per dotar els 

futurs professionals de les competències necessàries per a la implementació de la salut 

digital en la pràctica professional. 

 

5.1. Noves preguntes investigables i noves línies de recerca 

D’acord amb el que s’ha exposat, s’identifiquen noves preguntes investigables. Una 

d’elles, és com s’haurien d’ensenyar aquestes competències i com s’haurien d’integrar 

dins els plans d’estudis actuals (73). És a dir, s’haurien d’instruir a partir de cursos de 

formació complementària, assignatures específiques dels graus corresponents o 

s’haurien d’ensenyar de manera transversal al llarg de les diverses assignatures de les 

carreres universitàries de l’àmbit de la salut? Així mateix, sorgeix la qüestió sobre si 

aquestes competències tenen la mateixa rellevància segons el rol que desenvolupen els 

professionals dins d’una mateixa disciplina sanitària (ex. clínic, investigador, cap de 

departament, gestor, etc.). També, caldria indagar sobre com s’haurien d’avaluar o quins 

instruments d’avaluació s’haurien d’utilitzar per reflectir de manera precisa l’adquisició 

d’aquestes competències i en conseqüència, la preparació dels futurs professionals per 

a les necessitats del sistema en quan a la implementació i ús de les solucions de salut 

digital.  

 

5.2. Fortaleses i limitacions 

Les principals fortaleses d’aquest projecte són fonamentalment tres. En primer lloc, la 

identificació de les competències s’ha desenvolupat mitjançant una metodologia mixta 
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tal com recomanen alguns autors com Nazeha (23,38) És a dir, mitjançant una revisió 

sistemàtica de la literatura seguida d’una consulta a professionals experts en l’àmbit. En 

segon lloc, segons coneixem, el procés Delphi desenvolupat en aquest estudi és el 

primer que es desenvolupa a nivell nacional que té com a propòsit determinar quines 

són les competències percebudes pels fisioterapeutes com a importants per integrar la 

salut digital en la pràctica clínica habitual. En tercer lloc, associat a la fortalesa anterior, 

part d’aquest estudi se centre en una de les professions que menys s’ha investigat en 

aquest camp (23).  

Per altra banda, malgrat seguir estàndards metodològics com la declaració PRISMA o 

emprar la Standards for Reporting Qualitative Research, es considera oportú indicar que 

els resultats d’aquest treball presenta certes limitacions. La primera limitació, és el 

desviament respecte el protocol inicial. En aquest sentit, no s’ha pogut duu a terme una 

revisió per parells dels articles a text complet i no s’ha pogut executar el procés Delphi 

en la seva totalitat perquè no s’ha pogut obtenir una mostra representativa de psicòlegs 

en el temps en el qual s’ha desenvolupat el treball. Per aquest motiu, l’objectiu 1.3. i la 

segona pregunta investigable s’han respost de manera parcial. La segona, és el nombre 

reduït de fisioterapeutes (6 a la primera ronda i 5 a la segona) que han participat en 

l’estudi i la baixa expertesa en salut digital d’aquests. Un fet, que concorda amb les 

conclusions de l’enquesta realitzada per l’European Health Parliament (25) i que 

indiquen que la majoria dels professionals de la salut que exerceixen actualment no han 

rebut cap tipus de formació en salut digital o consideren que aquesta ha estat insuficient 

(25). La tercera, és la baixa participació femenina fet que pot suposar un biaix en els 

resultats del procés Delphi. Dit d’altra manera, els resultats del procés de consens poden 

no representar la opinió de les fisioterapeutes atès que únicament n’hi ha participat una. 

La quarta i última, és la baixa reflexivitat de l’anàlisi temàtic. Si bé és cert que s’ha 

desenvolupat seguint les indicacions metodològiques descrites en el protocol i extretes 

de Braun i Clarke (50), es considera que el temps que s’ha disposat ha sigut limitat per 

aprofundir els diferents temes emergits en l’anàlisi. Així mateix, tampoc s’ha pogut 

realitzar una revisió exhaustiva d’aquest procediment per part d’un segon investigador i 

una discussió sobre les categories i els temes que han emergit.  
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6. Aplicabilitat i noves línies de recerca 
 

6.1. Aplicabilitat 

Les competències detectades mitjançant aquesta revisió sistemàtica, agrupades en 

diverses categories a través de l’anàlisi temàtic i prioritzades mitjançant el procés Delphi, 

poden ser enteses i utilitzades com a punt de partida a partir del qual dissenyar i 

desenvolupar continguts educatius i accions formatives per a la preparació dels futurs 

professionals de la salut o per a l’actualització dels sanitaris veterans o els formats amb 

els plans d’estudis antics no actualitzats segons les necessitats actuals associades a la 

transformació digital del sistema sanitari (61,66). També, els resultats d’aquest estudi 

poden utilitzar-se per a la revisió, adaptació i actualització dels plans d’estudis dels graus 

universitaris de les diferents professions sanitàries, i molt fonamentalment del grau en 

fisioteràpia atès a l’abast i a la orientació del projecte en qüestió.  

No obstant això, i d’acord amb les limitacions descrites en l’apartat anterior, 

s’identifiquen diverses qüestions que s’haurien d’abordar prèviament a la seva aplicació. 

En primer lloc, s’hauria d’ampliar la mida mostral i la diversitat en el perfil dels 

participants del procés Delphi per validar els resultats exposats atès que el volum i 

l’expertesa dels participants té un efecte directe sobre la fortalesa dels resultats i 

generalment quants més participants hi ha, major representativitat (57,90). En segon 

lloc, el nombre de rondes de consulta s’hauria d’augmentar a un mínim de tres atès que 

és el nombre recomanat per assolir un consens entre els experts adequat (91).  

 

6.2. Noves línies de recerca 

De les qüestions plantejades anteriorment, es considera especialment rellevant la les 

preguntes sobre com s’han d’ensenyar i integrar les competències identificades en els 

plans d’estudis actuals i com cal avaluar-les. Seguidament s’exposa una proposta per 

donar-hi resposta. 

6.2.1. Objectiu 

Determinar la metodologia d’ensenyament-aprenentatge més adequada per integrar les 

competències identificades en aquest estudi dins els currículums educatius del grau en 

fisioteràpia de les diferents universitats catalanes.  
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6.2.2. Disseny 

Estudi de disseny mixta format per un anàlisis del contingut curricular seguit de 

qüestionaris i grups focals. 

6.2.3. Participants 

Estudiants, professors, coordinadors i directors dels graus en fisioteràpia de les diverses 

universitats catalanes que imparteixen aquests estudis. 

6.2.4. Estratègia recollida de dades 

El contingut curricular s’obtindrà a partir de la informació pública disponible a les webs 

de les respectives universitats i el facilitat per les mateixes organitzacions. Les dades 

qualitatives relacionades amb la metodologia s’obtindran mitjançant qüestionaris 

desenvolupats ad hoc formats per preguntes obertes i tancades orientats a conèixer 

l’opinió dels estudiants, els professors, els coordinadors i els directors amb relació a la 

manera en que s’haurien d’integrar les competències en els graus de fisioteràpia i grups 

focals orientats a determinar de les propostes obtingudes mitjançant els qüestionaris 

quines són aquelles que tenen més consens.  

6.2.5. Estratègia d’anàlisi de dades 

El contingut curricular s’analitzarà temàticament mitjançant el programa ATLAS.ti (versió 

9.1.2) i segons les etapes descrites per  Braun i Clarke (50). Les dades obtingudes 

mitjançant els qüestionaris es descarregaran, classificaran i s’agruparan per ser 

analitzades a través del programa estadístic SPSS Statistics V.25. 

Les dades obtingudes a partir del desenvolupament dels grups focals es transcriuran en 

un document desevnolupat ad hoc per aquesta finalitat i s’analitzaran temàticament tal 

com s’ha descrit anteriorment. 

6.2.6. Consideracions ètiques 

Es respectarà el Codi Ètic i el Codi de bones pràctiques en recerca i innovació de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (51,52), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (53), 

el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (54) i els principis fonamentals de 

la declaració de Helsinki, revisada i actualitzada per la World Medical Association (55).  
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La participació serà lliure i voluntària de manera que qualsevol subjecte pugui declinar 

la seva col·laboració en qualsevol moment i l’eliminació de les dades facilitades. Tots 

els participants hauran de signar degudament el formulari de consentiment informat.  
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7. Conclusions 
 

Aquest estudi ha identificat mitjançant una revisió sistemàtica de la literatura, seguida 

d’un anàlisis temàtic, les competències que haurien de tenir els professionals de la salut 

per implementar amb èxit la salut digital en la seva pràctica clínica habitual i que en 

conseqüència, els futurs graduats i graduades haurien d’adquirir al llarg de l’etapa 

formativa per satisfer les necessitats actuals i futures del sistema de salut i dels seus 

usuaris. Així mateix, a través d’un procés de consens seguint la metodologia Delphi 

s’han determinat quines de les competències identificades en la literatura són 

considerades com a rellevants o més importants segons la perspectiva d’un grup de 

fisioterapeutes.  

Els resultats reportats poden servir com a punt de partida pel desenvolupament 

d’activitats educatives orientades a l’actualització i formació dels professionals en la 

implementació i l’ús de la salut digital. En aquest sentit, futures investigacions haurien 

d’indagar com es poden integrar aquestes competències en l’educació dels futurs 

sanitaris i quines eines i metodologies d’avaluació s’haurien d’emprar per reflectir de 

manera òptima el seu grau d’assoliment. Addicionalment, també es podria estudiar si 

aquestes competències podrien gradar-se de més a menys necessàries segons els 

diferents rols que desenvolupen els professionals de la salut. 

Finalment, es considera oportú afegir que derivat de la ràpida i constant evolució de la 

salut digital els resultats d’aquesta investigació haurien de ser revisats periòdicament 

per detectar noves competències i/o necessitats. Per aquest motiu es recomana que per 

a respondre preguntes investigables similar es valori la realització de revisions vives de 

l’evidència atès que el disseny d’aquests estudis permeten una actualització intervàlica 

de l’estat de la qüestió de manera més eficient respecte a les revisions sistemàtiques 

tradicionals. 
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11. Annexos  

Annex 1. Llista de comprovació (checklist) dels ítems a incloure a la Revisió 

Sistemàtica d’acord amb la declaració PRISMA (42). 

Llista de comprovació dels ítems a incloure a la RS segons PRISMA 

Secció/ Tema # Ítem de la checklist # Pàgina 

Títol 

 
Títol 

1 Identificar la publicació com una revisió 

sistemàtica. 

1 

Resum 

Resum estructurat 2 Miri la llista de verificació per a resums 

estructurats de la declaració PRISMA 2020 

- 

Introducció 

Justificació 3 Descriure la justificació de la revisió en el context 

del coneixement existent. 

6-8 

Objectius 4 Proporciona una declaració explícita dels 

objectius o les preguntes que aborda la revisió. 

9 

Mètodes 

Criteris d’elegibilitat 5 Especifica els criteris d’inclusió i exclusió de la 
revisió i com s’agruparen els estudis per a la 

síntesi.  

12 

Fonts d’informació 6 Descriure totes les bases de dades, registres, 

espais web, organitzacions, llistes de referència i 

altres recursos de cerca o consulta per identificar 

els estudis. Especifica la data en la que cada 

recurs es cercà o es consultà per última vegada. 

11-12 

Estratègia de cerca 7 Presentar l’estratègia de cerca completa de totes 

les bases de dades, registres i espais web, 
incloent qualsevol filtre i els límits utilitzats.  

11, 43 

Procés de selecció 

dels estudis 

8 Especifiqui els mètodes utilitzats per decidir si un 

estudi compleix amb els criteris d’inclusió de la 

revisió, incloent quants autors de la revisió 

revisaren cada article i cada publicació 

recuperada, si treballaren de manera independent 

i, si procedeix, els detalls de les eines 

d’automatització utilitzades en el procés. 

12-13 

Procés d’extracció 
de les dades 

9 Indiqui els mètodes utilitzats per extreure les 
dades dels informes o publicacions, incloent 

quants revisors recopilaren les dades de cada 

13-14 
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publicació, si treballaren de manera independent, 

els processos per obtenir o confirmar les dades 

per part dels investigadors de l’estudi i, si 

procedeix, els detalls de les eines 

d’automatització utilitzades en el procés.   

Llista de dades 10a Enumera i defineix totes els desenllaços que se 

cercaren les dades. Especifiqui si se cercaren tots 
els resultats compatibles amb cada domini del 

desenllaç (per exemple, per totes les escales de 

mesura, punts temporals, anàlisis) i, de no ser així, 

els mètodes utilitzats per decidir els resultats que 

havien de recollir-se. 

13-14, 

56-57 

 10b Enumeri i defineixi totes les altres variables per les 

que se cercaren dades (per exemple, 

característiques dels participants i de la 
intervenció, fonts de finançament). Descriu tots els 

supòsits formulats sobre qualsevol informació 

absent (missing) o incerta. 

13-14, 

56-57 

Avaluació del risc de 

biaix dels estudis 

individuals 

11 Especifiqui els mètodes utilitzats per avaluar el 

risc de biaix dels estudis inclosos, incloent detalls 

de les eines utilitzades, quants autors de la revisió 

avaluaren cada estudi i si treballaren de manera 

independent i, si procedeix, els detalls de les eines 

d’automatització utilitzades en el procés.  

13 

Mesures del efecte 12 Especifiqui per a cada desenllaç, les mesures del 

efecte (per exemple, raó de risc o diferència de 

mesures) utilitzades en la síntesis o presentació 

dels resultats. 

- 

Mètodes de síntesis 13a Descriure els mètodes per manejar les dades i 

combinar resultats dels estudis, quan això és 

possible, incloent mesures de consistència (ex. 

ítem 2) per cada metaanàlisis. 

14 

 13b Descrigui el procés utilitzat per decidir quins 
estudis eren elegibles per cada síntesis (per 

exemple, tabulant les característiques dels estudis 

d’intervenció i comparant-los amb els grups 

previstos per cada síntesis (ítem nº5)). 

12-14 

 13c Descrigui qualsevol mètode utilitzat per tabular o 

presentar visualment els resultats dels estudis 

individuals i la seva síntesis. 

13-14 
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 13d Descrigui els mètodes utilitzats per sintetitzar els 

resultats i justifiqui les seves eleccions. Si s’ha 

realitzat un meta-anàlisis, descrigui els models, 

els mètodes per identificar la presència i l’abast de 

la heterogeneïtat estadística, i els programes 

informàtic suilitzats. 

13-14 

 13e Descrigui els mètodes utilitzats per explorar les 
possibles causes de la heterogeneïtat entre els 

resultats dels estudis (per exemple, anàlisis de 

subgrups, metarregressió). 

- 

 13f Descrigui els anàlisis de sensibilitat que s’hagin 

realitzat per avaluar la robustesa de la síntesisi. 

- 

Avaluació del biaix 

en els informes 

14 Descrigui els mètodes utilitzats per avaluar el risc 

de biaix a causa de la falta de resultats en una 

síntesi (derivats dels biaxiso en les publicacions). 

13 

Avaluació de la 

certesa de 
l’evidència 

15 Descrigui qualsevol mètode utilitzat per 

avaluar la certesa (o la confiança) en el cos 

d'evidència per a cada resultat. 

13 

Resultats 

Selecció d’estudis 16a Descrigui els resultats del procés de cerca i 

selecció, des del nombre de registres identificats 

a la cerca fins al nombre d'estudis inclosos en la 
revisió, idealment utilitzant un diagrama de flux. 

18-19 

 16b Citi els estudis que aparentment compleixen 

els criteris d'inclusió, però que van ser 

exclosos, i expliqui per què van ser exclosos. 

19, 132 

Característiques de 

l’estudi 

17 Citi cada estudi inclòs i presenti les seves 

característiques. 

22-23 

Risc de biaix en els 

estudis 

18 Presenti les avaluacions del risc de biaix per cada 

un dels estudis inclosos. 

- 

Resultats d’estudis 

individuals 

19 Presenti, per a tots els desenllaços i per a cada 

estudi: a) els estadístics de resum per cada grup 

(si procedeix) I b) l’estimació de l’efecte I la seva 

precisió (per exemple, interval de credibilitat o de 

confiança), idealment utilitzant taules 

estructurades o gràfics. 

22-27 

Resultats de la 
síntesis 

20a Per a cada síntesi, resumeixi breument les 

característiques i el risc de biaix entre els 

estudis contribuents. 

- 
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 20b Presenti els resultats de totes les síntesis 

estadístiques realitzades. Si s'ha fet una 

metaanàlisi, presenti per a cadascuna d’elles 

l'estimació resumida i la seva precisió (per 

exemple l’interval de confiança o credibilitat) i 

les mesures d'heterogeneïtat estadística. Si 

compareu grups, descrigui la direcció de 

l'efecte. 

- 

 20c Presenti els resultats de totes les 

investigacions amb relació a les possibles 

causes d'heterogeneïtat entre els resultats 

dels estudis. 

- 

 20d Presenti els resultats de totes les anàlisis de 

sensibilitat realitzades per avaluar la 

robustesa dels resultats sintetitzats. 

- 

Biaixos en la 

publicació 

21 Presenti avaluacions del risc de biaix a causa 

de la falta de resultats (derivats del baixi de 

les publicacions) per cada síntesis avaluada. 

- 

Certesa de 
l’evidència 

22 Presenti avaluacions de certesa (o confiança) 

en el cos de l’evidencies per a cada resultat 

avaluat. 

- 

Discussió 

Discussió 23a Proporcioni una interpretació general dels 

resultats en el contesta d’altres evidències. 

38-39 

 23b Argumenti les limitacions de l’evidència 

inclosa en la revisió. 

38-39 

 23c Argumenti les limitacions dels processos de 

revisió utilitzats. 

38-39 

 23d Argumenti les implicacions dels resultats per 

la pràctica, les polítiques i les futures 

investigacions. 

39-42 

   - 

Registre i protocol 24a Proporcioni la informació del registre de la 

revisió, incloent el nom i el número de 

registres, o declari que la revisió no ha estat 

registrada. 

11 
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 24b Indiqui on es pot accedir al protocol, o declari 

que no s’ha redatat cap protocol. 

11 

 24c Descrigui i expliqui qualsevol modificació a la 

informació proporcionada en el registre o en 

el protocol. 

38-39 

Finançament 25 Descrigui les fonts de recolzament finançer o 

no finançer per la revisió i el paper dels 

finançadors o patrocinadors en la revisió. 

44 

Conflicte 

d’interessos 

26 Declari els conflictes d’interès dels autors de 

la revisió. 

44 

Disponibilitat de 

dades, codis i altres 

materials 

27 Especifiqui quins elements dels que 

s’indiquen a continuació estan disponibles al 

públic i on es poden localitzar: plantilles de 

formularis d’extracció de dades, dades 

extretes dels estudis inclosos, dades 

utilitzades per tots els anàlisis, codis 

d’anàlisis, qualsevol altre material utilitzat 

en la revisió.  

Annexos 
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Annex 2. Estratègia de cerca segons les diferents bases de dades. 

Termes i estratègia de cerca  

Base de dades Estratègia de cerca 

MEDLINE (Pubmed)  #1  Literacy[Mesh] OR Literac*[Title] OR competen*[Title] OR 
Aptitude[Mesh] OR Aptitud*[Title] OR Abilit*[Title] OR Skill*[Title] OR 
alphabetization[Title] OR alphabet*[Title] OR Knowledge*[Title] OR 
Capabilit*[Title] 
 
#2 Telemedicine[Mesh] OR Telemed*[Title] OR eHealth*[Title] 
OR “e-health”[Title] OR “electronic health”[Title] OR Telehealth*[Title] 
OR mHealth*[Title] OR “m-health”[Title] OR "Mobile Health"[Title] OR 
"Digital Health"[Title] OR (Digital*[Title] AND Medicine*[Title]) OR 
Teleassist*[Title] OR “Remote Consultation”[Title] OR 
Teleconsult*[Title] OR “Telecounseling”[Title] OR “Distance 
Counseling”[Mesh] OR “E-Counseling”[Title] OR “E-Therapy”[Title] 
OR Telepathology[Mesh] OR Teleradiology[Mesh] OR 
Telerehabilitation[Mesh] OR telepsychiatry*[Title] OR 
telebehavioral*[Title] OR (remote[Title]  AND rehabilitation*[Title]) OR 
(virtual[Title] AND rehabilitation*[Title]) OR informatic*[Title] OR 
digital*[Title] 
 
#3  #1 AND #2 

 
#4  Physicians[Mesh] OR Physician*[Title] OR "Health 
Personnel"[Mesh] OR "Health Care Provider"[Title] OR "Health Care 
Providers"[Title] OR "Health Care Professional"[Title] OR "Health Care 
Professionals"[Title] OR "Healthcare Worker"[Title] OR "Healthcare 
Workers"[Title] OR Professional*[Title] OR "Physical 
Therapists"[Mesh] OR Physiotherapist*[Title] OR Physiotherap*[Title] 
OR Psychologist*[Title] OR Psycholog*[Title] OR Psychiatri*[Title] OR 
Nurses[Mesh] OR Nurs*[Title] OR "Nursing Personnel"[Title] OR 
"Registered Nurse"[Title] OR "Registered Nurses"[Title] OR 
"Physician Assistants"[Mesh] OR Midwive*[Title]  OR “Nurse 
Midwives”[Mesh] OR “Nurse-Midwife”[Title] OR “Nurse Midwife”[Title] 
OR Pharmacists[Mesh] OR Pharmac*[Title] OR (Clinic*[Title] AND 
Pharma*[Title]) OR Dentists[Mesh] OR Dentist*[Title] OR 
Nutritionists[Mesh] OR Nutrition*[Title] OR Dietician*[Title] OR 
Dietitian*[Title] OR "Occupational Therapists"[Mesh] OR 
(occupational[Title] AND therapist*[Title]) OR podiatrist*[Title] OR 
(speech[Title] AND therapist*[Title]) OR (“speech-language”[Title] 
AND (therapist*[Title] OR clinic*[Title])) OR Optometrists[Mesh] OR 
Optometrist*[Title] OR (Health[Mesh] AND Workforce[Mesh]) OR 
"Health Workforce"[Mesh] OR (Health[Mesh] AND informatic*[Title]) 
OR “Health graduate”[Title] OR (Health[Mesh] AND care[Title]) OR 
medic*[Title] 
 
#5  #3 AND #4 

 
#6  Framework*[Tiab] OR “Meta-framework”[Tiab] OR 
“conceptual framework”[Tiab] OR “model*”[Tiab] OR “conceptual 
model”[Tiab] OR “Core Model”[Tiab] OR Core[Tiab] OR 
Approach*[Tiab] OR Curriculum*[Tiab] 
 
#7  #5 AND #6 

 
CENTRAL #1  (Literacy OR Literac* OR competen* OR Aptitude OR Aptitud* 

OR Abilit* OR Skill* OR alphabetization OR alphabet* OR Knowledge* 
OR Capabilit*(systematic AND (review* OR overview*))):ti 
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#2  (Telemedicine OR Telemed* OR eHealth* OR “e-health” OR 
“electronic health” OR Telehealth* OR mHealth* OR “m-health” OR 
"Mobile Health" OR "Digital Health" OR (Digital* AND Medicine*) OR 
Teleassist* OR “Remote Consultation” OR Teleconsult* OR 
“Telecounseling” OR “Distance Counseling” OR “E-Counseling” OR 
“E-Therapy” OR Telepathology OR Teleradiology OR 
Telerehabilitation OR telepsychiatry* OR telebehavioral* OR (remote  
AND rehabilitation*) OR (virtual AND rehabilitation*) OR informatic* 
OR digital*):ti 
 
#3  #1 AND #2 

 
#4  (Physicians OR Physician* OR "Health Personnel" OR "Health 
Care Provider" OR "Health Care Providers" OR "Health Care 
Professional" OR "Health Care Professionals" OR "Healthcare 
Worker" OR "Healthcare Workers" OR Professional* OR "Physical 
Therapists" OR Physiotherapist* OR Physiotherap* OR Psychologist* 
OR Psycholog* OR Psychiatri* OR Nurses OR Nurs* OR "Nursing 
Personnel" OR "Registered Nurse" OR "Registered Nurses" OR 
"Physician Assistants" OR Midwive*  OR “Nurse Midwives” OR 
“Nurse-Midwife” OR “Nurse Midwife” OR Pharmacists OR Pharmac* 
OR (Clinic* AND Pharma*) OR Dentists OR Dentist* OR Nutritionists 
OR Nutrition* OR Dietician* OR Dietitian* OR "Occupational 
Therapists" OR (occupational AND therapist*) OR podiatrist* OR 
(speech AND therapist*) OR (“speech-language” AND (therapist* OR 
clinic*)) OR Optometrists OR Optometrist* OR (Health AND 
Workforce) OR "Health Workforce" OR (Health AND informatic*) OR 
“Health graduate” OR (Health AND care) OR medic*):ti 
 
#5  #3 AND #4 

 
#6  (Framework* OR “Meta-framework” OR “conceptual 
framework” OR “model*” OR “conceptual model” OR “Core Model”  OR 
Core OR Approach* OR Curriculum*):ti,ab,kw 
 
#7 #4 AND #5 

 

CINAHL #1  TI Literacy OR Literac* OR competen* OR Aptitude OR 
Aptitud* OR Abilit* OR Skill* OR alphabetization OR alphabet* OR 
Knowledge* OR Capabilit*  
 
#2  TI Telemedicine OR Telemed* OR eHealth* OR “e-health” OR 
“electronic health” OR Telehealth* OR mHealth* OR “m-health” OR 
"Mobile Health" OR "Digital Health" OR (Digital* AND Medicine*) OR 
Teleassist* OR “Remote Consultation” OR Teleconsult* OR 
“Telecounseling” OR “Distance Counseling” OR “E-Counseling” OR 
“E-Therapy” OR Telepathology OR Teleradiology OR 
Telerehabilitation OR telepsychiatry* OR telebehavioral* OR (remote 
AND rehabilitation*) OR (virtual AND rehabilitation*) OR informatic* 
OR digital* 
 
#3  #1 AND #2 
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#4  TI Physicians OR Physician* OR "Health Personnel" OR 
"Health Care Provider" OR "Health Care Providers" OR "Health Care 
Professional" OR "Health Care Professionals" OR "Healthcare 
Worker" OR "Healthcare Workers" OR Professional* OR "Physical 
Therapists" OR Physiotherapist* OR Physiotherap* OR Psychologist* 
OR Psycholog* OR Psychiatri* OR Nurses OR Nurs* OR "Nursing 
Personnel" OR "Registered Nurse" OR "Registered Nurses" OR 
"Physician Assistants" OR Midwive* OR “Nurse Midwives” OR “Nurse-
Midwife” OR “Nurse Midwife” OR Pharmacists OR Pharmac* OR 
(Clinic* AND Pharma*) OR Dentists OR Dentist* OR Nutritionists OR 
Nutrition* OR Dietician* OR Dietitian* OR "Occupational Therapists" 
OR (occupational AND therapist*) OR podiatrist* OR (speech AND 
therapist*) OR (“speech-language” AND (therapist* OR clinic*)) OR 
Optometrists OR Optometrist* OR (Health AND Workforce) OR 
"Health Workforce" OR (Health AND informatic*) OR “Health 
graduate” OR (Health AND care) OR medic* 
 

#5  #3 AND #4 

 
#6  AB Framework* OR “Meta-framework” OR “conceptual 
framework” OR “model*” OR “conceptual model” OR “Core Model”  OR 
Core OR Approach* OR Curriculum* 
 

Psycinfo #1  TI Literacy OR Literac* OR competen* OR Aptitude OR 
Aptitud* OR Abilit* OR Skill* OR alphabetization OR alphabet* OR 
Knowledge* OR Capabilit*  
 
#2  TI Telemedicine OR Telemed* OR eHealth* OR “e-health” OR 
“electronic health” OR Telehealth* OR mHealth* OR “m-health” OR 
"Mobile Health" OR "Digital Health" OR (Digital* AND Medicine*) OR 
Teleassist* OR “Remote Consultation” OR Teleconsult* OR 
“Telecounseling” OR “Distance Counseling” OR “E-Counseling” OR 
“E-Therapy” OR Telepathology OR Teleradiology OR 
Telerehabilitation OR telepsychiatry* OR telebehavioral* OR (remote 
AND rehabilitation*) OR (virtual AND rehabilitation*) OR informatic* 
OR digital* 
 
#3  #1 AND #2 

 

#4  TI Physicians OR Physician* OR "Health Personnel" OR 
"Health Care Provider" OR "Health Care Providers" OR "Health Care 
Professional" OR "Health Care Professionals" OR "Healthcare 
Worker" OR "Healthcare Workers" OR Professional* OR "Physical 
Therapists" OR Physiotherapist* OR Physiotherap* OR Psychologist* 
OR Psycholog* OR Psychiatri* OR Nurses OR Nurs* OR "Nursing 
Personnel" OR "Registered Nurse" OR "Registered Nurses" OR 
"Physician Assistants" OR Midwive* OR “Nurse Midwives” OR “Nurse-
Midwife” OR “Nurse Midwife” OR Pharmacists OR Pharmac* OR 
(Clinic* AND Pharma*) OR Dentists OR Dentist* OR Nutritionists OR 
Nutrition* OR Dietician* OR Dietitian* OR "Occupational Therapists" 
OR (occupational AND therapist*) OR podiatrist* OR (speech AND 
therapist*) OR (“speech-language” AND (therapist* OR clinic*)) OR 
Optometrists OR Optometrist* OR (Health AND Workforce) OR 
"Health Workforce" OR (Health AND informatic*) OR “Health 
graduate” OR (Health AND care) OR medic* 
 

#5  #3 AND #4 
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#6  AB Framework* OR “Meta-framework” OR “conceptual 
framework” OR “model*” OR “conceptual model” OR “Core Model”  OR 
Core OR Approach* OR Curriculum* 
 
#7  #5 AND #6 

 
 

Web of Science #1  TI=(Literacy  OR Literac*  OR competen*  OR Aptitude  OR 
Aptitud*  OR Abilit*  OR Skill*  OR alphabetization  OR alphabet*  OR 
Knowledge*  OR Capabilit*) 
 
#2  TI=(Telemedicine  OR Telemed*  OR eHealth*  OR “e-health”  
OR “electronic health”  OR Telehealth*  OR mHealth*  OR “m-health”  
OR "Mobile Health"  OR "Digital Health"  OR (Digital*  AND Medicine*)  
OR Teleassist*  OR “Remote Consultation”  OR Teleconsult*  OR 
“Telecounseling”  OR “Distance Counseling”  OR “E-Counseling”  OR 
“E-Therapy”  OR Telepathology  OR Teleradiology  OR 
Telerehabilitation  OR telepsychiatry*  OR telebehavioral*  OR (remote  
AND rehabilitation*)  OR (virtual  AND rehabilitation*)  OR informatic*  
OR digital*) 
 
#3  #1 AND #2 

 
#4  TI=(Physicians  OR Physician*  OR "Health Personnel"  OR 
"Health Care Provider"  OR "Health Care Providers"  OR "Health Care 
Professional"  OR "Health Care Professionals"  OR "Healthcare 
Worker"  OR "Healthcare Workers"  OR Professional*  OR "Physical 
Therapists"  OR Physiotherapist*  OR Physiotherap*  OR 
Psychologist*  OR Psycholog*  OR Psychiatri*  OR Nurses  OR Nurs*  
OR "Nursing Personnel"  OR "Registered Nurse"  OR "Registered 
Nurses"  OR "Physician Assistants"  OR Midwive*  OR “Nurse 
Midwives”  OR “Nurse-Midwife”  OR “Nurse Midwife”  OR Pharmacists  
OR Pharmac*  OR (Clinic*  AND Pharma*)  OR Dentists  OR Dentist*  
OR Nutritionists  OR Nutrition*  OR Dietician*  OR Dietitian*  OR 
"Occupational Therapists"  OR (occupational  AND therapist*)  OR 
podiatrist*  OR (speech  AND therapist*)  OR (“speech-language”  
AND (therapist*  OR clinic*))  OR Optometrists  OR Optometrist*  OR 
(Health  AND Workforce)  OR "Health Workforce"  OR (Health  AND 
informatic*)  OR “Health graduate”  OR (Health  AND care)  OR 
medic*) 
 
#5  #3 AND #4 

 
#6  AB=( Framework* OR “Meta-framework” OR “conceptual 
framework” OR “model*” OR “conceptual model” OR “Core Model”  OR 
Core OR Approach* OR Curriculum*) 
 
#7  #5 AND #6 

 

SCOPUS #1  TITLE ( literacy OR literac* OR competen* OR aptitude OR 
aptitud* OR abilit* OR skill* OR alphabetization OR alphabet* OR 
knowledge* 
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#2  TITLE ( telemedicine OR telemed* OR ehealth* OR "e-health" 
OR "electronic health" OR telehealth* OR mhealth* OR "m-health" OR 
"mobile health" OR "digital health" OR ( digital* AND medicine* ) OR 
teleassist* OR "remote consultation" OR teleconsult* OR 
"telecounseling" OR "distance counseling" OR "e-counseling" OR "e-
therapy" OR telepathology OR teleradiology OR telerehabilitation OR 
telepsychiatry* OR telebehavioral* OR ( remote AND rehabilitation* ) 
OR ( virtual AND rehabilitation* ) OR informatic* OR digital* ) 
 
#3  #1 AND #2 

 
#4  TITLE ( physicians OR physician* OR "health personnel" OR 
"health care provider" OR "health care providers" OR "health care 
professional" OR "health care professionals" OR "healthcare worker" 
OR "healthcare workers" OR professional* OR "physical therapists" 
OR physiotherapist* OR physiotherap* OR psychologist* OR 
psycholog* OR psychiatri* OR nurses OR nurs* OR "nursing 
personnel" OR "registered nurse" OR "registered nurses" OR 
"physician assistants" OR midwive* OR "nurse midwives" OR "nurse-
midwife" OR "nurse midwife" OR pharmacists OR pharmac* OR ( 
clinic* AND pharma* ) OR dentists OR dentist* OR nutritionists OR 
nutrition* OR dietician* OR dietitian* OR "occupational therapists" OR 
( occupational AND therapist* ) OR podiatrist* OR ( speech AND 
therapist* ) OR ( "speech-language" AND ( therapist* OR clinic* ) ) OR 
optometrists OR optometrist* OR ( health AND workforce ) OR "health 
workforce" OR ( health AND informatic* ) OR "health graduate" OR ( 
health AND care ) OR medic* ) 
 
#5  #3 AND #4 

 

#6  ABS (Framework* OR “Meta-framework” OR “conceptual 
framework” OR “model*” OR “conceptual model” OR “Core Model”  OR 
Core OR Approach* OR Curriculum*) 
 
#7  #5 AND #6 

 

Tripdatabase #1 title: Literacy OR Literac* OR competen* OR Aptitude OR 
Aptitud* OR Abilit* OR Skill* OR alphabetization OR alphabet* OR 
Knowledge* OR Capabilit* 
 
#2 title: Telemedicine OR Telemed* OR eHealth* OR “e-health” 
OR “electronic health” OR Telehealth* OR mHealth* OR “m-health” 
OR "Mobile Health" OR "Digital Health" OR (Digital* AND Medicine*) 
OR Teleassist* OR “Remote Consultation” OR Teleconsult* OR 
“Telecounseling” OR “Distance Counseling” OR “E-Counseling” OR 
“E-Therapy” OR Telepathology OR Teleradiology OR 
Telerehabilitation OR telepsychiatry* OR telebehavioral* OR (remote  
AND rehabilitation*) OR (virtual AND rehabilitation*) OR informatic* 
OR digital* 
 
#3  #1 AND #2 

 
#4 title: Physicians OR Physician* OR "Health Personnel" OR 
"Health Care Provider" OR "Health Care Providers" OR "Health Care 
Professional" OR "Health Care Professionals" OR "Healthcare 
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Worker" OR "Healthcare Workers" OR Professional* OR "Physical 
Therapists" OR Physiotherapist* OR Physiotherap* OR Psychologist* 
OR Psycholog* OR Psychiatri* OR Nurses OR Nurs* OR "Nursing 
Personnel" OR "Registered Nurse" OR "Registered Nurses" OR 
"Physician Assistants" OR Midwive*  OR “Nurse Midwives” OR 
“Nurse-Midwife” OR “Nurse Midwife” OR Pharmacists OR Pharmac* 
OR (Clinic* AND Pharma*) OR Dentists OR Dentist* OR Nutritionists 
OR Nutrition* OR Dietician* OR Dietitian* OR "Occupational 
Therapists" OR (occupational AND therapist*) OR podiatrist* OR 
(speech AND therapist*) OR (“speech-language” AND (therapist* OR 
clinic*)) OR Optometrists OR Optometrist* OR (Health AND 
Workforce) OR "Health Workforce" OR (Health AND informatic*) OR 
“Health graduate” OR (Health AND care) OR medic* 
 
#5  #3 AND #4 

 
#6  Framework* OR “Meta-framework” OR “conceptual 
framework” OR “model*” OR “conceptual model” OR “Core Model”  OR 
Core OR Approach* OR Curriculum* 
 
#7  #5 AND #6 
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Annex 3. Sintaxis d’execució de les cerques d’acord amb les bases de dades i 

l’estratègia indicada anteriorment. 

Sintaxis d’execució de cerca 

Base de dades Sintaxi d’execució de cerca i resultats de cerca 

MEDLINE (Pubmed)  #1 201.932 resultats 
#2 104.364 resultats 
#3 #1 AND #2 1.701 resultats 
#4 1.942.107 resultats 
#5 #3 AND #4 539 resultats 
#6 5.283.251 resultats 
#7 #5 AND #6 218 resultats 
#8 #7 AND Filter: from 2010/1/1 - 2021/11/1 183 
resultats 
 
(Framework*[Tiab] OR "Meta-framework"[Tiab] OR "conceptual 
framework"[Tiab] OR "model*"[Tiab] OR "conceptual model"[Tiab] OR 
"Core Model"[Tiab] OR Core[Tiab] OR Approach*[Tiab] OR 
Curriculum*[Tiab]) AND ((Physicians[Mesh] OR Physician*[Title] OR 
"Health Personnel"[Mesh] OR "Health Care Provider"[Title] OR 
"Health Care Providers"[Title] OR "Health Care Professional"[Title] OR 
"Health Care Professionals"[Title] OR "Healthcare Worker"[Title] OR 
"Healthcare Workers"[Title] OR Professional*[Title] OR "Physical 
Therapists"[Mesh] OR Physiotherapist*[Title] OR Physiotherap*[Title] 
OR Psychologist*[Title] OR Psycholog*[Title] OR Psychiatri*[Title] OR 
Nurses[Mesh] OR Nurs*[Title] OR "Nursing Personnel"[Title] OR 
"Registered Nurse"[Title] OR "Registered Nurses"[Title] OR 
"Physician Assistants"[Mesh] OR Midwive*[Title] OR "Nurse 
Midwives"[Mesh] OR "Nurse-Midwife"[Title] OR "Nurse Midwife"[Title] 
OR Pharmacists[Mesh] OR Pharmac*[Title] OR (Clinic*[Title] AND 
Pharma*[Title]) OR Dentists[Mesh] OR Dentist*[Title] OR 
Nutritionists[Mesh] OR Nutrition*[Title] OR Dietician*[Title] OR 
Dietitian*[Title] OR "Occupational Therapists"[Mesh] OR 
(occupational[Title] AND therapist*[Title]) OR podiatrist*[Title] OR 
(speech[Title] AND therapist*[Title]) OR ("speech-language"[Title] 
AND (therapist*[Title] OR clinic*[Title])) OR Optometrists[Mesh] OR 
Optometrist*[Title] OR (Health[Mesh] AND Workforce[Mesh]) OR 
"Health Workforce"[Mesh] OR (Health[Mesh] AND informatic*[Title]) 
OR "Health graduate"[Title] OR (Health[Mesh] AND care[Title]) OR 
medic*[Title]) AND ((Literacy[Mesh] OR Literac*[Title] OR 
competen*[Title] OR Aptitude[Mesh] OR Aptitud*[Title] OR Abilit*[Title] 
OR Skill*[Title] OR alphabetization[Title] OR alphabet*[Title] OR 
Knowledge*[Title] OR Capabilit*[Title]) AND (Telemedicine[Mesh] OR 
Telemed*[Title] OR eHealth*[Title] OR "e-health"[Title] OR "electronic 
health"[Title] OR Telehealth*[Title] OR mHealth*[Title] OR "m-
health"[Title] OR "Mobile Health"[Title] OR "Digital Health"[Title] OR 
(Digital*[Title] AND Medicine*[Title]) OR Teleassist*[Title] OR "Remote 
Consultation"[Title] OR Teleconsult*[Title] OR "Telecounseling"[Title] 
OR "Distance Counseling"[Mesh] OR "E-Counseling"[Title] OR "E-
Therapy"[Title] OR Telepathology[Mesh] OR Teleradiology[Mesh] OR 
Telerehabilitation[Mesh] OR telepsychiatry*[Title] OR 
telebehavioral*[Title] OR (remote[Title] AND rehabilitation*[Title]) OR 
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(virtual[Title] AND rehabilitation*[Title]) OR informatic*[Title] OR 
digital*[Title]))) Filters: from 2010/1/1 - 2021/11/1 
 

CENTRAL 
(Cochrane) 

#1 15.605 resultats 
#2 7.742 resultats 
#3 #1 AND #2 127 resultats 
#4 116.652 resultats 
#5 #3 AND #4 27 resultats 
#6 242.687 resultats 
#7 #5 AND #6 11 resultats 
#8 #7 AND Filter: from 2010/1/1 - 2021/11/1 11 resultats  
 
(((Literacy OR Literac* OR competen* OR Aptitude OR Aptitud* OR 
Abilit* OR Skill* OR alphabetization OR alphabet* OR Knowledge* OR 
Capabilit*(systematic AND (review* OR overview*))):ti AND 
(Telemedicine OR Telemed* OR eHealth* OR “e-health” OR 
“electronic health” OR Telehealth* OR mHealth* OR “m-health” OR 
"Mobile Health" OR "Digital Health" OR (Digital* AND Medicine*) OR 
Teleassist* OR “Remote Consultation” OR Teleconsult* OR 
“Telecounseling” OR “Distance Counseling” OR “E-Counseling” OR 
“E-Therapy” OR Telepathology OR Teleradiology OR 
Telerehabilitation OR telepsychiatry* OR telebehavioral* OR (remote  
AND rehabilitation*) OR (virtual AND rehabilitation*) OR informatic* 
OR digital*):ti) AND (Physicians OR Physician* OR "Health Personnel" 
OR "Health Care Provider" OR "Health Care Providers" OR "Health 
Care Professional" OR "Health Care Professionals" OR "Healthcare 
Worker" OR "Healthcare Workers" OR Professional* OR "Physical 
Therapists" OR Physiotherapist* OR Physiotherap* OR Psychologist* 
OR Psycholog* OR Psychiatri* OR Nurses OR Nurs* OR "Nursing 
Personnel" OR "Registered Nurse" OR "Registered Nurses" OR 
"Physician Assistants" OR Midwive*  OR “Nurse Midwives” OR 
“Nurse-Midwife” OR “Nurse Midwife” OR Pharmacists OR Pharmac* 
OR (Clinic* AND Pharma*) OR Dentists OR Dentist* OR Nutritionists 
OR Nutrition* OR Dietician* OR Dietitian* OR "Occupational 
Therapists" OR (occupational AND therapist*) OR podiatrist* OR 
(speech AND therapist*) OR (“speech-language” AND (therapist* OR 
clinic*)) OR Optometrists OR Optometrist* OR (Health AND 
Workforce) OR "Health Workforce" OR (Health AND informatic*) OR 
“Health graduate” OR (Health AND care) OR medic*):ti) AND 
(Framework* OR “Meta-framework” OR “conceptual framework” OR 
“model*” OR “conceptual model” OR “Core Model”  OR Core OR 
Approach* OR Curriculum*):ti,ab,kw 
 

CINAHL #1 110.258 resultats 
#2 43.473 resultats 
#3 #1 AND #2 1.468 resultats 
#4 961.413 resultats 
#5 #3 AND #4 721 resultats 
#6 899.494 resultats 
#7 #5 AND #6 241 resultats  
#8 #7 AND Filter: from 2010/1/1 - 2021/11/1 225 
resultats 



74 
 

 
TI ( Literacy OR Literac* OR competen* OR Aptitude OR Aptitud* OR 
Abilit* OR Skill* OR alphabetization OR alphabet* OR Knowledge* OR 
Capabilit* ) AND TI ( Telemedicine OR Telemed* OR eHealth* OR “e-
health” OR “electronic health” OR Telehealth* OR mHealth* OR “m-
health” OR "Mobile Health" OR "Digital Health" OR (Digital* AND 
Medicine*) OR Teleassist* OR “Remote Consultation” OR 
Teleconsult* OR “Telecounseling” OR “Distance Counseling” OR “E-
Counseling” OR “E-Therapy” OR Telepathology OR Teleradiology OR 
Telerehabilitation OR telepsychiatry* OR telebehavioral* OR (remote 
AND rehabilitation*) OR (virtual AND rehabilitation*) OR informatic* 
OR digital* ) AND TI ( Physicians OR Physician* OR "Health 
Personnel" OR "Health Care Provider" OR "Health Care Providers" 
OR "Health Care Professional" OR "Health Care Professionals" OR 
"Healthcare Worker" OR "Healthcare Workers" OR Professional* OR 
"Physical Therapists" OR Physiotherapist* OR Physiotherap* OR 
Psychologist* OR Psycholog* OR Psychiatri* OR Nurses OR Nurs* 
OR "Nursing Personnel" OR "Registered Nurse" OR "Registered 
Nurses" OR "Physician Assistants" OR Midwive* OR “Nurse Midwives” 
OR “Nurse-Midwife” OR “Nurse Midwife” OR Pharmacists OR 
Pharmac* OR (Clinic* AND Pharma*) OR Dentists OR Dentist* OR 
Nutritionists OR Nutrition* OR Dietician* OR Dietitian* OR 
"Occupational Therapists" OR (occupational AND therapist*) OR 
podiatrist* OR (speech AND therapist*) OR (“speech-language” AND 
(therapist* OR clinic*)) OR Optometrists OR Optometrist* OR (Health 
AND Workforce) OR "Health Workforce" OR (Health AND informatic*) 
OR “Health graduate” OR (Health AND care) OR medic* ) AND AB 
Framework* OR “Meta-framework” OR “conceptual framework” OR 
“model*” OR “conceptual model” OR “Core Model”  OR Core OR 
Approach* OR Curriculum*) 
 

Psycinfo #1 154.581 resultats 
#2 13.901 resultats 
#3 #1 AND #2 1.043 resultats 
#4 419.034 resultats 
#5 #3 AND #4 88 resultats 
#6 1.334.312 resultats 
#7 #5 AND #6 49 resultats 
#8 #7 AND Filter: from 2010/1/1 - 2021/11/1 45 resultats 
 
TI ( Literacy OR Literac* OR competen* OR Aptitude OR Aptitud* OR 
Abilit* OR Skill* OR alphabetization OR alphabet* OR Knowledge* OR 
Capabilit* ) AND TI ( Telemedicine OR Telemed* OR eHealth* OR “e-
health” OR “electronic health” OR Telehealth* OR mHealth* OR “m-
health” OR "Mobile Health" OR "Digital Health" OR (Digital* AND 
Medicine*) OR Teleassist* OR “Remote Consultation” OR 
Teleconsult* OR “Telecounseling” OR “Distance Counseling” OR “E-
Counseling” OR “E-Therapy” OR Telepathology OR Teleradiology OR 
Telerehabilitation OR telepsychiatry* OR telebehavioral* OR (remote 
AND rehabilitation*) OR (virtual AND rehabilitation*) OR informatic* 
OR digital* ) AND TI ( Physicians OR Physician* OR "Health 
Personnel" OR "Health Care Provider" OR "Health Care Providers" 
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OR "Health Care Professional" OR "Health Care Professionals" OR 
"Healthcare Worker" OR "Healthcare Workers" OR Professional* OR 
"Physical Therapists" OR Physiotherapist* OR Physiotherap* OR 
Psychologist* OR Psycholog* OR Psychiatri* OR Nurses OR Nurs* 
OR "Nursing Personnel" OR "Registered Nurse" OR "Registered 
Nurses" OR "Physician Assistants" OR Midwive* OR “Nurse Midwives” 
OR “Nurse-Midwife” OR “Nurse Midwife” OR Pharmacists OR 
Pharmac* OR (Clinic* AND Pharma*) OR Dentists OR Dentist* OR 
Nutritionists OR Nutrition* OR Dietician* OR Dietitian* OR 
"Occupational Therapists" OR (occupational AND therapist*) OR 
podiatrist* OR (speech AND therapist*) OR (“speech-language” AND 
(therapist* OR clinic*)) OR Optometrists OR Optometrist* OR (Health 
AND Workforce) OR "Health Workforce" OR (Health AND informatic*) 
OR “Health graduate” OR (Health AND care) OR medic* ) AND AB 
(Framework* OR “Meta-framework” OR “conceptual framework” OR 
“model*” OR “conceptual model” OR “Core Model”  OR Core OR 
Approach* OR Curriculum*) 
 

Web of Science #1 566.512 resultats 
#2 282.635 resultats 
#3 #1 AND #2 6.565 resultats 
#4 1.893.129 resultats 
#5 #3 AND #4 667 resultats 
#6 12.883.967 resultats 
#7 #5 AND #6 275 resultats 
#7 AND Filter: from 2010/1/1 - 2021/11/1 243 resultats  
 
TITLE: (Literacy  OR Literac*  OR competen*  OR Aptitude  OR 
Aptitud*  OR Abilit*  OR Skill*  OR alphabetization  OR alphabet*  OR 
Knowledge*  OR Capabilit*) AND TITLE: (Telemedicine  OR Telemed*  
OR eHealth*  OR “e-health”  OR “electronic health”  OR Telehealth*  
OR mHealth*  OR “m-health”  OR "Mobile Health"  OR "Digital Health"  
OR (Digital*  AND Medicine*)  OR Teleassist*  OR “Remote 
Consultation”  OR Teleconsult*  OR “Telecounseling”  OR “Distance 
Counseling”  OR “E-Counseling”  OR “E-Therapy”  OR Telepathology  
OR Teleradiology  OR Telerehabilitation  OR telepsychiatry*  OR 
telebehavioral*  OR (remote  AND rehabilitation*)  OR (virtual  AND 
rehabilitation*)  OR informatic*  OR digital*) AND TITLE: (Physicians  
OR Physician*  OR "Health Personnel"  OR "Health Care Provider"  
OR "Health Care Providers"  OR "Health Care Professional"  OR 
"Health Care Professionals"  OR "Healthcare Worker"  OR "Healthcare 
Workers"  OR Professional*  OR "Physical Therapists"  OR 
Physiotherapist*  OR Physiotherap*  OR Psychologist*  OR 
Psycholog*  OR Psychiatri*  OR Nurses  OR Nurs*  OR "Nursing 
Personnel"  OR "Registered Nurse"  OR "Registered Nurses"  OR 
"Physician Assistants"  OR Midwive*  OR “Nurse Midwives”  OR 
“Nurse-Midwife”  OR “Nurse Midwife”  OR Pharmacists  OR Pharmac*  
OR (Clinic*  AND Pharma*)  OR Dentists  OR Dentist*  OR Nutritionists  
OR Nutrition*  OR Dietician*  OR Dietitian*  OR "Occupational 
Therapists"  OR (occupational  AND therapist*)  OR podiatrist*  OR 
(speech  AND therapist*)  OR (“speech-language”  AND (therapist*  
OR clinic*))  OR Optometrists  OR Optometrist*  OR (Health  AND 
Workforce)  OR "Health Workforce"  OR (Health  AND informatic*)  OR 
“Health graduate”  OR (Health  AND care)  OR medic*) AND ALL 
FIELDS: (Framework* OR “Meta-framework” OR “conceptual 



76 
 

framework” OR “model*” OR “conceptual model” OR “Core Model”  OR 
Core OR Approach* OR Curriculum*) 
 
Timespan: All years. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-
S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC. 
 
PUBLICATION YEARS: ( 2021 OR 2014 OR 2020 OR 2013 OR 2019 
OR 2012 OR 2018 OR 2011 OR 2017 OR 2010 OR 2016 OR 2015 ) 
 

SCOPUS #1 622.201 resultats 
#2 360.629 resultats 
#3 #1 AND #2 7.833 resultats 
#4 2.491.525 resultats 
#5 #3 AND #4 767 resultats 
#6 16.956.724 resultats 
#7 #5 AND #6 260 resultats  
 
( ( ( TITLE ( literacy OR literac* OR competen* OR aptitude OR 
aptitud* OR abilit* OR skill* OR alphabetization OR alphabet* OR 
knowledge* OR capabilit* ) ) AND ( TITLE ( telemedicine OR telemed* 
OR ehealth* OR "e-health" OR "electronic health" OR telehealth* OR 
mhealth* OR "m-health" OR "mobile health" OR "digital health" OR ( 
digital* AND medicine* ) OR teleassist* OR "remote consultation" OR 
teleconsult* OR "telecounseling" OR "distance counseling" OR "e-
counseling" OR "e-therapy" OR telepathology OR teleradiology OR 
telerehabilitation OR telepsychiatry* OR telebehavioral* OR ( remote 
AND rehabilitation* ) OR ( virtual AND rehabilitation* ) OR informatic* 
OR digital* ) ) ) AND ( TITLE ( physicians OR physician* OR "health 
personnel" OR "health care provider" OR "health care providers" OR 
"health care professional" OR "health care professionals" OR 
"healthcare worker" OR "healthcare workers" OR professional* OR 
"physical therapists" OR physiotherapist* OR physiotherap* OR 
psychologist* OR psycholog* OR psychiatri* OR nurses OR nurs* OR 
"nursing personnel" OR "registered nurse" OR "registered nurses" OR 
"physician assistants" OR midwive* OR "nurse midwives" OR "nurse-
midwife" OR "nurse midwife" OR pharmacists OR pharmac* OR ( 
clinic* AND pharma* ) OR dentists OR dentist* OR nutritionists OR 
nutrition* OR dietician* OR dietitian* OR "occupational therapists" OR 
( occupational AND therapist* ) OR podiatrist* OR ( speech AND 
therapist* ) OR ( "speech-language" AND ( therapist* OR clinic* ) ) OR 
optometrists OR optometrist* OR ( health AND workforce ) OR "health 
workforce" OR ( health AND informatic* ) OR "health graduate" OR ( 
health AND care ) OR medic* ) ) ) AND ( ABS (Framework* OR “Meta-
framework” OR “conceptual framework” OR “model*” OR “conceptual 
model” OR “Core Model”  OR Core OR Approach* OR Curriculum*) ) 
 

Triptdatabase #1 11.074 resultats 
#2 8.950 resultats 
#3 #1 AND #2 0 resultats 
#4 240.314 resultats 
#5 #3 AND #4 0 resultats 
#6 1.428.219 resultats 
#7 #5 AND #6 0 resultats  
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(title:physicians title:or title:physician* title:or title:"health 
title:personnel" title:or title:"health title:care title:provider" title:or 
title:"health title:care title:providers" title:or title:"health title:care 
title:professional" title:or title:"health title:care title:professionals" 
title:or title:"healthcare title:worker" title:or title:"healthcare 
title:workers" title:or title:professional* title:or title:"physical 
title:therapists" title:or title:physiotherapist* title:or title:physiotherap* 
title:or title:psychologist* title:or title:psycholog* title:or title:psychiatri* 
title:or title:nurses title:or title:nurs* title:or title:"nursing title:personnel" 
title:or title:"registered title:nurse" title:or title:"registered title:nurses" 
title:or title:"physician title:assistants" title:or title:midwive* title: title:or 
title:"nurse title:midwives" title:or title:"nurse-midwife" title:or 
title:"nurse title:midwife" title:or title:pharmacists title:or title:pharmac* 
title:or title:(clinic* title:and title:pharma*) title:or title:dentists title:or 
title:dentist* title:or title:nutritionists title:or title:nutrition* title:or 
title:dietician* title:or title:dietitian* title:or title:"occupational 
title:therapists" title:or title:(occupational title:and title:therapist*) title:or 
title:podiatrist* title:or title:(speech title:and title:therapist*) title:or 
title:("speech-language" title:and title:(therapist* title:or title:clinic*)) 
title:or title:optometrists title:or title:optometrist* title:or title:(health 
title:and title:workforce) title:or title:"health title:workforce" title:or 
title:(health title:and title:informatic*) title:or title:"health title:graduate" 
title:or title:(health title:and title:care) title:or title:medic*) AND 
(title:telemedicine title:or title:telemed* title:or title:ehealth* title:or 
title:"e-health" title:or title:"electronic title:health" title:or title:telehealth* 
title:or title:mhealth* title:or title:"m-health" title:or title:"mobile 
title:health" title:or title:"digital title:health" title:or title:(digital* title:and 
title:medicine*) title:or title:teleassist* title:or title:"remote 
title:consultation" title:or title:teleconsult* title:or title:"telecounseling" 
title:or title:"distance title:counseling" title:or title:"e-counseling" title:or 
title:"e-therapy" title:or title:telepathology title:or title:teleradiology 
title:or title:telerehabilitation title:or title:telepsychiatry* title:or 
title:telebehavioral* title:or title:(remote title: title:and 
title:rehabilitation*) title:or title:(virtual title:and title:rehabilitation*) 
title:or title:informatic* title:or title:digital*) AND (title:literacy title:or 
title:literac* title:or title:competen* title:or title:aptitude title:or 
title:aptitud* title:or title:abilit* title:or title:skill* title:or 
title:alphabetization title:or title:alphabet* title:or title:knowledge* 
title:or title:capabilit*) AND (Framework* OR “Meta-framework” OR 
“conceptual framework” OR “model*” OR “conceptual model” OR 
“Core Model”  OR Core OR Approach* OR Curriculum*) 
 

 

 

 

 

  



78 
 

 

Annex 4. Standards for Reporting Qualitative Research 

Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) 
Reference article 
 
Ítem Número de 

pàgina/ línia.  

Títol i resum 
Títol - Descripció concisa de la naturalesa i el tema de l'estudi. 
Identificació de l'estudi com a qualitatiu o indicació de l'enfocament (p. 
ex., etnografia, teoria fonamentada) o mètodes de recollida de dades (p. 
ex., entrevista, grup focal) 

 

Resum- Resum dels elements clau de l'estudi utilitzant el format de 
resum de la publicació prevista; normalment inclou antecedents, propòsit, 
mètodes, resultats i conclusions 

 

Introducció 

Formulació del problema- Descripció i transcendència del 
problema/fenomen estudiat; revisió de la teoria i el treball empíric 
rellevants; plantejament del problema 

 

Propòsit o qüestió de recerca - Finalitat de l'estudi i objectius o 
preguntes concretes 

 

Mètodes 

Enfocament qualitatiu i paradigma de recerca - Enfocament qualitatiu 
(p. ex., etnografia, teoria fonamentada, estudi de cas, fenomenologia, 
investigació narrativa) i teoria orientadora si escau; també es recomana 
identificar el paradigma de recerca (per exemple, postpositivista, 
constructivista/interpretativista); justificació** 

 

Característiques de l'investigador i reflexivitat - Característiques dels 
investigadors que poden influir en la investigació, inclosos els atributs 
personals, qualificacions/experiència, relació amb els participants, 
supòsits i/o pressupòsits; interacció potencial o real entre les 
característiques dels investigadors i les preguntes de recerca, 
enfocament, mètodes, resultats i/o transferibilitat 

 

Context - Configuració/lloc i factors contextuals destacats; justificació**  
Estratègia de mostreig - Com i per què es van seleccionar els 
participants, els documents o els esdeveniments de la investigació; 
criteris per decidir quan no calia cap altre mostreig (per exemple, 
saturació del mostreig); justificació** 

 

Aspectes ètics relacionats amb els subjectes humans - Documentació 
de l'aprovació per part d'una junta de revisió d'ètica adequada i el 
consentiment dels participants, o l'explicació de la manca d'aquest; altres 
problemes de confidencialitat i seguretat de dades 

 

Mètodes de recollida de dades - Tipus de dades recollides; detalls dels 
procediments de recollida de dades, incloent (segons) les dates d'inici i 
finalització de la recollida i anàlisi de dades, procés iteratiu, triangulació 
de fonts/mètodes i modificació dels procediments en resposta a les 
conclusions de l'estudi en evolució; justificació** 

 

Tecnologies i instruments de recollida de dades- Descripció dels 
instruments (per exemple, guies d'entrevistes, qüestionaris) i dispositius 
(per exemple, gravadors d'àudio) utilitzats per a la recollida de dades; 
si/com han canviat els instruments al llarg de l'estudi 

 

Unitats d'estudi - Nombre i característiques rellevants dels participants, 
documents o esdeveniments inclosos en l'estudi; nivell de participació (es 
podria informar als resultats) 

 

Tractament de dades - Mètodes per processar les dades abans i durant 
l'anàlisi, inclosa la transcripció, l'entrada de dades, la gestió i la seguretat 
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de les dades, la verificació de la integritat de les dades, la codificació de 
les dades i l'anonimització/ desidentificació d'extractes 
Anàlisi de dades - Procés mitjançant el qual es van identificar i 
desenvolupar inferències, temes, etc., inclosos els investigadors implicats 
en l'anàlisi de dades; normalment fa referència a un paradigma o 
enfocament específic; justificació** 

 

Tècniques per augmentar la confiança - Tècniques per millorar la 
fiabilitat i la credibilitat de l'anàlisi de dades (p. ex., comprovació de 
membres, pista d'auditoria, triangulació); justificació** 

 

Resultats/descobertes 
Síntesi i interpretació - Principals troballes (per exemple, 
interpretacions, inferències i temes); podria incloure el desenvolupament 
d'una teoria o model, o la integració amb investigacions o teoria anteriors 

 

Enllaços a dades empíriques - Evidència (p. ex., cites, notes de camp, 
fragments de text, fotografies) per corroborar les conclusions analítiques 

 

Discussió 

Integració amb treballs previs, implicacions, transferibilitat i 

contribucions al camp - Breu resum de les principals troballes; 
explicació de com les troballes i conclusions es connecten, donen suport, 
aprofundeixen o desafien conclusions de cerques anteriors; discussió de 
l'àmbit d'aplicació/generalització; identificació de contribucions úniques de 
la cerca en una disciplina o camp 

 

Limitacions - Fiabilitat i limitacions de les troballes  
Altres 
Conflictes d'interès - Fonts potencials d'influència o influència 
percebuda en la realització de l'estudi i les conclusions; com es 
gestionaven aquests 

 

Finançament - Fonts de finançament i altres ajuts; paper dels 
finançadors en la recollida, interpretació i presentació de dades 

 

Nota dels autors: 

*Els autors van crear l'SRQR cercant la literatura per identificar directrius, estàndards 
d'informes i criteris d'avaluació crítica per a la investigació qualitativa; revisar les llistes de 
referències de les fonts recuperades; i contactar amb experts per obtenir comentaris. 
L'SRQR pretén millorar la transparència de tots els aspectes de la investigació qualitativa 
proporcionant estàndards clars per informar de la investigació qualitativa. 
**La justificació hauria de discutir breument la justificació per triar aquesta teoria, 
enfocament, mètode o tècnica en lloc d'altres opcions disponibles, els supòsits i limitacions 
implícites en aquestes eleccions, i com aquestes eleccions influeixen en les conclusions de 
l'estudi i la transferibilitat. Si escau, la justificació de diversos ítems es podria discutir 
conjuntament. 
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Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) 
Reference article 
Hart, 2010 
Ítem Número de 

pàgina/ línia.  

Títol i resum 
Títol - Descripció concisa de la naturalesa i el tema de l'estudi. 
Identificació de l'estudi com a qualitatiu o indicació de l'enfocament (p. 
ex., etnografia, teoria fonamentada) o mètodes de recollida de dades (p. 
ex., entrevista, grup focal) 

1 

Resum- Resum dels elements clau de l'estudi utilitzant el format de 
resum de la publicació prevista; normalment inclou antecedents, propòsit, 
mètodes, resultats i conclusions 

1 

Introducció 

Formulació del problema- Descripció i transcendència del 
problema/fenomen estudiat; revisió de la teoria i el treball empíric 
rellevants; plantejament del problema 

1-2 

Propòsit o qüestió de recerca - Finalitat de l'estudi i objectius o 
preguntes concretes 

1-2 

Mètodes 

Enfocament qualitatiu i paradigma de recerca - Enfocament qualitatiu 
(p. ex., etnografia, teoria fonamentada, estudi de cas, fenomenologia, 
investigació narrativa) i teoria orientadora si escau; també es recomana 
identificar el paradigma de recerca (per exemple, postpositivista, 
constructivista/interpretativista); justificació** 

2-3 

Característiques de l'investigador i reflexivitat - Característiques dels 
investigadors que poden influir en la investigació, inclosos els atributs 
personals, qualificacions/experiència, relació amb els participants, 
supòsits i/o pressupòsits; interacció potencial o real entre les 
característiques dels investigadors i les preguntes de recerca, 
enfocament, mètodes, resultats i/o transferibilitat 

- 

Context - Configuració/lloc i factors contextuals destacats; justificació** 3 
Estratègia de mostreig - Com i per què es van seleccionar els 
participants, els documents o els esdeveniments de la investigació; 
criteris per decidir quan no calia cap altre mostreig (per exemple, 
saturació del mostreig); justificació** 

3 

Aspectes ètics relacionats amb els subjectes humans - Documentació 
de l'aprovació per part d'una junta de revisió d'ètica adequada i el 
consentiment dels participants, o l'explicació de la manca d'aquest; altres 
problemes de confidencialitat i seguretat de dades 

- 

Mètodes de recollida de dades - Tipus de dades recollides; detalls dels 
procediments de recollida de dades, incloent (segons) les dates d'inici i 
finalització de la recollida i anàlisi de dades, procés iteratiu, triangulació 
de fonts/mètodes i modificació dels procediments en resposta a les 
conclusions de l'estudi en evolució; justificació** 

3 

Tecnologies i instruments de recollida de dades- Descripció dels 
instruments (per exemple, guies d'entrevistes, qüestionaris) i dispositius 
(per exemple, gravadors d'àudio) utilitzats per a la recollida de dades; 
si/com han canviat els instruments al llarg de l'estudi 

3 

Unitats d'estudi - Nombre i característiques rellevants dels participants, 
documents o esdeveniments inclosos en l'estudi; nivell de participació (es 
podria informar als resultats) 

4 

Tractament de dades - Mètodes per processar les dades abans i durant 
l'anàlisi, inclosa la transcripció, l'entrada de dades, la gestió i la seguretat 
de les dades, la verificació de la integritat de les dades, la codificació de 
les dades i l'anonimització/ desidentificació d'extractes 

- 

Anàlisi de dades - Procés mitjançant el qual es van identificar i 
desenvolupar inferències, temes, etc., inclosos els investigadors implicats 

- 



81 
 

en l'anàlisi de dades; normalment fa referència a un paradigma o 
enfocament específic; justificació** 
Tècniques per augmentar la confiança - Tècniques per millorar la 
fiabilitat i la credibilitat de l'anàlisi de dades (p. ex., comprovació de 
membres, pista d'auditoria, triangulació); justificació** 

- 

Resultats/descobertes 
Síntesi i interpretació - Principals troballes (per exemple, 
interpretacions, inferències i temes); podria incloure el desenvolupament 
d'una teoria o model, o la integració amb investigacions o teoria anteriors 

4-7 

Enllaços a dades empíriques - Evidència (p. ex., cites, notes de camp, 
fragments de text, fotografies) per corroborar les conclusions analítiques 

- 

Discussió 

Integració amb treballs previs, implicacions, transferibilitat i 

contribucions al camp - Breu resum de les principals troballes; 
explicació de com les troballes i conclusions es connecten, donen suport, 
aprofundeixen o desafien conclusions de cerques anteriors; discussió de 
l'àmbit d'aplicació/generalització; identificació de contribucions úniques de 
la cerca en una disciplina o camp 

7 

Limitacions - Fiabilitat i limitacions de les troballes - 
Altres 
Conflictes d'interès - Fonts potencials d'influència o influència 
percebuda en la realització de l'estudi i les conclusions; com es 
gestionaven aquests 

- 

Finançament - Fonts de finançament i altres ajuts; paper dels 
finançadors en la recollida, interpretació i presentació de dades 

- 

Nota dels autors: 

*Els autors van crear l'SRQR cercant la literatura per identificar directrius, estàndards 
d'informes i criteris d'avaluació crítica per a la investigació qualitativa; revisar les llistes de 
referències de les fonts recuperades; i contactar amb experts per obtenir comentaris. 
L'SRQR pretén millorar la transparència de tots els aspectes de la investigació qualitativa 
proporcionant estàndards clars per informar de la investigació qualitativa. 
**La justificació hauria de discutir breument la justificació per triar aquesta teoria, 
enfocament, mètode o tècnica en lloc d'altres opcions disponibles, els supòsits i limitacions 
implícites en aquestes eleccions, i com aquestes eleccions influeixen en les conclusions de 
l'estudi i la transferibilitat. Si escau, la justificació de diversos ítems es podria discutir 
conjuntament. 
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Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) 
Reference article 
Barakat, 2013 
Ítem Número de 

pàgina/ línia.  

Títol i resum 
Títol - Descripció concisa de la naturalesa i el tema de l'estudi. 
Identificació de l'estudi com a qualitatiu o indicació de l'enfocament (p. 
ex., etnografia, teoria fonamentada) o mètodes de recollida de dades (p. 
ex., entrevista, grup focal) 

1 

Resum- Resum dels elements clau de l'estudi utilitzant el format de 
resum de la publicació prevista; normalment inclou antecedents, propòsit, 
mètodes, resultats i conclusions 

1 

Introducció 

Formulació del problema- Descripció i transcendència del 
problema/fenomen estudiat; revisió de la teoria i el treball empíric 
rellevants; plantejament del problema 

2 

Propòsit o qüestió de recerca - Finalitat de l'estudi i objectius o 
preguntes concretes 

2-3 

Mètodes 

Enfocament qualitatiu i paradigma de recerca - Enfocament qualitatiu 
(p. ex., etnografia, teoria fonamentada, estudi de cas, fenomenologia, 
investigació narrativa) i teoria orientadora si escau; també es recomana 
identificar el paradigma de recerca (per exemple, postpositivista, 
constructivista/interpretativista); justificació** 

3-4 

Característiques de l'investigador i reflexivitat - Característiques dels 
investigadors que poden influir en la investigació, inclosos els atributs 
personals, qualificacions/experiència, relació amb els participants, 
supòsits i/o pressupòsits; interacció potencial o real entre les 
característiques dels investigadors i les preguntes de recerca, 
enfocament, mètodes, resultats i/o transferibilitat 

- 

Context - Configuració/lloc i factors contextuals destacats; justificació** 4 
Estratègia de mostreig - Com i per què es van seleccionar els 
participants, els documents o els esdeveniments de la investigació; 
criteris per decidir quan no calia cap altre mostreig (per exemple, 
saturació del mostreig); justificació** 

4 

Aspectes ètics relacionats amb els subjectes humans - Documentació 
de l'aprovació per part d'una junta de revisió d'ètica adequada i el 
consentiment dels participants, o l'explicació de la manca d'aquest; altres 
problemes de confidencialitat i seguretat de dades 

- 

Mètodes de recollida de dades - Tipus de dades recollides; detalls dels 
procediments de recollida de dades, incloent (segons) les dates d'inici i 
finalització de la recollida i anàlisi de dades, procés iteratiu, triangulació 
de fonts/mètodes i modificació dels procediments en resposta a les 
conclusions de l'estudi en evolució; justificació** 

4-5 

Tecnologies i instruments de recollida de dades- Descripció dels 
instruments (per exemple, guies d'entrevistes, qüestionaris) i dispositius 
(per exemple, gravadors d'àudio) utilitzats per a la recollida de dades; 
si/com han canviat els instruments al llarg de l'estudi 

5 

Unitats d'estudi - Nombre i característiques rellevants dels participants, 
documents o esdeveniments inclosos en l'estudi; nivell de participació (es 
podria informar als resultats) 

- 

Tractament de dades - Mètodes per processar les dades abans i durant 
l'anàlisi, inclosa la transcripció, l'entrada de dades, la gestió i la seguretat 
de les dades, la verificació de la integritat de les dades, la codificació de 
les dades i l'anonimització/ desidentificació d'extractes 

- 

Anàlisi de dades - Procés mitjançant el qual es van identificar i 
desenvolupar inferències, temes, etc., inclosos els investigadors implicats 

- 
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en l'anàlisi de dades; normalment fa referència a un paradigma o 
enfocament específic; justificació** 
Tècniques per augmentar la confiança - Tècniques per millorar la 
fiabilitat i la credibilitat de l'anàlisi de dades (p. ex., comprovació de 
membres, pista d'auditoria, triangulació); justificació** 

- 

Resultats/descobertes 
Síntesi i interpretació - Principals troballes (per exemple, 
interpretacions, inferències i temes); podria incloure el desenvolupament 
d'una teoria o model, o la integració amb investigacions o teoria anteriors 

5-6 

Enllaços a dades empíriques - Evidència (p. ex., cites, notes de camp, 
fragments de text, fotografies) per corroborar les conclusions analítiques 

- 

Discussió 

Integració amb treballs previs, implicacions, transferibilitat i 

contribucions al camp - Breu resum de les principals troballes; 
explicació de com les troballes i conclusions es connecten, donen suport, 
aprofundeixen o desafien conclusions de cerques anteriors; discussió de 
l'àmbit d'aplicació/generalització; identificació de contribucions úniques de 
la cerca en una disciplina o camp 

8 

Limitacions - Fiabilitat i limitacions de les troballes - 
Altres 
Conflictes d'interès - Fonts potencials d'influència o influència 
percebuda en la realització de l'estudi i les conclusions; com es 
gestionaven aquests 

9 

Finançament - Fonts de finançament i altres ajuts; paper dels 
finançadors en la recollida, interpretació i presentació de dades 

4 

Nota dels autors: 

*Els autors van crear l'SRQR cercant la literatura per identificar directrius, estàndards 
d'informes i criteris d'avaluació crítica per a la investigació qualitativa; revisar les llistes de 
referències de les fonts recuperades; i contactar amb experts per obtenir comentaris. 
L'SRQR pretén millorar la transparència de tots els aspectes de la investigació qualitativa 
proporcionant estàndards clars per informar de la investigació qualitativa. 
**La justificació hauria de discutir breument la justificació per triar aquesta teoria, 
enfocament, mètode o tècnica en lloc d'altres opcions disponibles, els supòsits i limitacions 
implícites en aquestes eleccions, i com aquestes eleccions influeixen en les conclusions de 
l'estudi i la transferibilitat. Si escau, la justificació de diversos ítems es podria discutir 
conjuntament. 
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Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) 
Reference article 
Hübner, 2016 
Ítem Número de 

pàgina/ línia.  

Títol i resum 
Títol - Descripció concisa de la naturalesa i el tema de l'estudi. 
Identificació de l'estudi com a qualitatiu o indicació de l'enfocament (p. 
ex., etnografia, teoria fonamentada) o mètodes de recollida de dades (p. 
ex., entrevista, grup focal) 

1 

Resum- Resum dels elements clau de l'estudi utilitzant el format de 
resum de la publicació prevista; normalment inclou antecedents, propòsit, 
mètodes, resultats i conclusions 

1 

Introducció 

Formulació del problema- Descripció i transcendència del 
problema/fenomen estudiat; revisió de la teoria i el treball empíric 
rellevants; plantejament del problema 

1-2 

Propòsit o qüestió de recerca - Finalitat de l'estudi i objectius o 
preguntes concretes 

2 

Mètodes 

Enfocament qualitatiu i paradigma de recerca - Enfocament qualitatiu 
(p. ex., etnografia, teoria fonamentada, estudi de cas, fenomenologia, 
investigació narrativa) i teoria orientadora si escau; també es recomana 
identificar el paradigma de recerca (per exemple, postpositivista, 
constructivista/interpretativista); justificació** 

2 

Característiques de l'investigador i reflexivitat - Característiques dels 
investigadors que poden influir en la investigació, inclosos els atributs 
personals, qualificacions/experiència, relació amb els participants, 
supòsits i/o pressupòsits; interacció potencial o real entre les 
característiques dels investigadors i les preguntes de recerca, 
enfocament, mètodes, resultats i/o transferibilitat 

- 

Context - Configuració/lloc i factors contextuals destacats; justificació** 2-3 
Estratègia de mostreig - Com i per què es van seleccionar els 
participants, els documents o els esdeveniments de la investigació; 
criteris per decidir quan no calia cap altre mostreig (per exemple, 
saturació del mostreig); justificació** 

- 

Aspectes ètics relacionats amb els subjectes humans - Documentació 
de l'aprovació per part d'una junta de revisió d'ètica adequada i el 
consentiment dels participants, o l'explicació de la manca d'aquest; altres 
problemes de confidencialitat i seguretat de dades 

- 

Mètodes de recollida de dades - Tipus de dades recollides; detalls dels 
procediments de recollida de dades, incloent (segons) les dates d'inici i 
finalització de la recollida i anàlisi de dades, procés iteratiu, triangulació 
de fonts/mètodes i modificació dels procediments en resposta a les 
conclusions de l'estudi en evolució; justificació** 

3 

Tecnologies i instruments de recollida de dades- Descripció dels 
instruments (per exemple, guies d'entrevistes, qüestionaris) i dispositius 
(per exemple, gravadors d'àudio) utilitzats per a la recollida de dades; 
si/com han canviat els instruments al llarg de l'estudi 

- 

Unitats d'estudi - Nombre i característiques rellevants dels participants, 
documents o esdeveniments inclosos en l'estudi; nivell de participació (es 
podria informar als resultats) 

- 

Tractament de dades - Mètodes per processar les dades abans i durant 
l'anàlisi, inclosa la transcripció, l'entrada de dades, la gestió i la seguretat 
de les dades, la verificació de la integritat de les dades, la codificació de 
les dades i l'anonimització/ desidentificació d'extractes 

- 

Anàlisi de dades - Procés mitjançant el qual es van identificar i 
desenvolupar inferències, temes, etc., inclosos els investigadors implicats 

- 
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en l'anàlisi de dades; normalment fa referència a un paradigma o 
enfocament específic; justificació** 
Tècniques per augmentar la confiança - Tècniques per millorar la 
fiabilitat i la credibilitat de l'anàlisi de dades (p. ex., comprovació de 
membres, pista d'auditoria, triangulació); justificació** 

- 

Resultats/descobertes 
Síntesi i interpretació - Principals troballes (per exemple, 
interpretacions, inferències i temes); podria incloure el desenvolupament 
d'una teoria o model, o la integració amb investigacions o teoria anteriors 

3-4 

Enllaços a dades empíriques - Evidència (p. ex., cites, notes de camp, 
fragments de text, fotografies) per corroborar les conclusions analítiques 

- 

Discussió 

Integració amb treballs previs, implicacions, transferibilitat i 

contribucions al camp - Breu resum de les principals troballes; 
explicació de com les troballes i conclusions es connecten, donen suport, 
aprofundeixen o desafien conclusions de cerques anteriors; discussió de 
l'àmbit d'aplicació/generalització; identificació de contribucions úniques de 
la cerca en una disciplina o camp 

5 

Limitacions - Fiabilitat i limitacions de les troballes 5 
Altres 
Conflictes d'interès - Fonts potencials d'influència o influència 
percebuda en la realització de l'estudi i les conclusions; com es 
gestionaven aquests 

- 

Finançament - Fonts de finançament i altres ajuts; paper dels 
finançadors en la recollida, interpretació i presentació de dades 

- 

Nota dels autors: 

*Els autors van crear l'SRQR cercant la literatura per identificar directrius, estàndards 
d'informes i criteris d'avaluació crítica per a la investigació qualitativa; revisar les llistes de 
referències de les fonts recuperades; i contactar amb experts per obtenir comentaris. 
L'SRQR pretén millorar la transparència de tots els aspectes de la investigació qualitativa 
proporcionant estàndards clars per informar de la investigació qualitativa. 
**La justificació hauria de discutir breument la justificació per triar aquesta teoria, 
enfocament, mètode o tècnica en lloc d'altres opcions disponibles, els supòsits i limitacions 
implícites en aquestes eleccions, i com aquestes eleccions influeixen en les conclusions de 
l'estudi i la transferibilitat. Si escau, la justificació de diversos ítems es podria discutir 
conjuntament. 
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Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) 
Reference article 
Collins, 2017 
Ítem Número de 

pàgina/ línia.  

Títol i resum 
Títol - Descripció concisa de la naturalesa i el tema de l'estudi. 
Identificació de l'estudi com a qualitatiu o indicació de l'enfocament (p. 
ex., etnografia, teoria fonamentada) o mètodes de recollida de dades (p. 
ex., entrevista, grup focal) 

1 

Resum- Resum dels elements clau de l'estudi utilitzant el format de 
resum de la publicació prevista; normalment inclou antecedents, propòsit, 
mètodes, resultats i conclusions 

1 

Introducció 

Formulació del problema- Descripció i transcendència del 
problema/fenomen estudiat; revisió de la teoria i el treball empíric 
rellevants; plantejament del problema 

1-2 

Propòsit o qüestió de recerca - Finalitat de l'estudi i objectius o 
preguntes concretes 

1-2 

Mètodes 

Enfocament qualitatiu i paradigma de recerca - Enfocament qualitatiu 
(p. ex., etnografia, teoria fonamentada, estudi de cas, fenomenologia, 
investigació narrativa) i teoria orientadora si escau; també es recomana 
identificar el paradigma de recerca (per exemple, postpositivista, 
constructivista/interpretativista); justificació** 

3 

Característiques de l'investigador i reflexivitat - Característiques dels 
investigadors que poden influir en la investigació, inclosos els atributs 
personals, qualificacions/experiència, relació amb els participants, 
supòsits i/o pressupòsits; interacció potencial o real entre les 
característiques dels investigadors i les preguntes de recerca, 
enfocament, mètodes, resultats i/o transferibilitat 

3 

Context - Configuració/lloc i factors contextuals destacats; justificació** - 
Estratègia de mostreig - Com i per què es van seleccionar els 
participants, els documents o els esdeveniments de la investigació; 
criteris per decidir quan no calia cap altre mostreig (per exemple, 
saturació del mostreig); justificació** 

- 

Aspectes ètics relacionats amb els subjectes humans - Documentació 
de l'aprovació per part d'una junta de revisió d'ètica adequada i el 
consentiment dels participants, o l'explicació de la manca d'aquest; altres 
problemes de confidencialitat i seguretat de dades 

- 

Mètodes de recollida de dades - Tipus de dades recollides; detalls dels 
procediments de recollida de dades, incloent (segons) les dates d'inici i 
finalització de la recollida i anàlisi de dades, procés iteratiu, triangulació 
de fonts/mètodes i modificació dels procediments en resposta a les 
conclusions de l'estudi en evolució; justificació** 

3 

Tecnologies i instruments de recollida de dades- Descripció dels 
instruments (per exemple, guies d'entrevistes, qüestionaris) i dispositius 
(per exemple, gravadors d'àudio) utilitzats per a la recollida de dades; 
si/com han canviat els instruments al llarg de l'estudi 

- 

Unitats d'estudi - Nombre i característiques rellevants dels participants, 
documents o esdeveniments inclosos en l'estudi; nivell de participació (es 
podria informar als resultats) 

- 

Tractament de dades - Mètodes per processar les dades abans i durant 
l'anàlisi, inclosa la transcripció, l'entrada de dades, la gestió i la seguretat 
de les dades, la verificació de la integritat de les dades, la codificació de 
les dades i l'anonimització/ desidentificació d'extractes 

3 

Anàlisi de dades - Procés mitjançant el qual es van identificar i 
desenvolupar inferències, temes, etc., inclosos els investigadors implicats 

3 
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en l'anàlisi de dades; normalment fa referència a un paradigma o 
enfocament específic; justificació** 
Tècniques per augmentar la confiança - Tècniques per millorar la 
fiabilitat i la credibilitat de l'anàlisi de dades (p. ex., comprovació de 
membres, pista d'auditoria, triangulació); justificació** 

- 

Resultats/descobertes 
Síntesi i interpretació - Principals troballes (per exemple, 
interpretacions, inferències i temes); podria incloure el desenvolupament 
d'una teoria o model, o la integració amb investigacions o teoria anteriors 

3-4 

Enllaços a dades empíriques - Evidència (p. ex., cites, notes de camp, 
fragments de text, fotografies) per corroborar les conclusions analítiques 

- 

Discussió 

Integració amb treballs previs, implicacions, transferibilitat i 

contribucions al camp - Breu resum de les principals troballes; 
explicació de com les troballes i conclusions es connecten, donen suport, 
aprofundeixen o desafien conclusions de cerques anteriors; discussió de 
l'àmbit d'aplicació/generalització; identificació de contribucions úniques de 
la cerca en una disciplina o camp 

4-5 

Limitacions - Fiabilitat i limitacions de les troballes 4-5 
Altres 
Conflictes d'interès - Fonts potencials d'influència o influència 
percebuda en la realització de l'estudi i les conclusions; com es 
gestionaven aquests 

- 

Finançament - Fonts de finançament i altres ajuts; paper dels 
finançadors en la recollida, interpretació i presentació de dades 

- 

Nota dels autors: 

*Els autors van crear l'SRQR cercant la literatura per identificar directrius, estàndards 
d'informes i criteris d'avaluació crítica per a la investigació qualitativa; revisar les llistes de 
referències de les fonts recuperades; i contactar amb experts per obtenir comentaris. 
L'SRQR pretén millorar la transparència de tots els aspectes de la investigació qualitativa 
proporcionant estàndards clars per informar de la investigació qualitativa. 
**La justificació hauria de discutir breument la justificació per triar aquesta teoria, 
enfocament, mètode o tècnica en lloc d'altres opcions disponibles, els supòsits i limitacions 
implícites en aquestes eleccions, i com aquestes eleccions influeixen en les conclusions de 
l'estudi i la transferibilitat. Si escau, la justificació de diversos ítems es podria discutir 
conjuntament. 
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Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) 
Reference article 
Crawdford, 2016 
Ítem Número de 

pàgina/ línia.  

Títol i resum 
Títol - Descripció concisa de la naturalesa i el tema de l'estudi. 
Identificació de l'estudi com a qualitatiu o indicació de l'enfocament (p. 
ex., etnografia, teoria fonamentada) o mètodes de recollida de dades (p. 
ex., entrevista, grup focal) 

1 

Resum- Resum dels elements clau de l'estudi utilitzant el format de 
resum de la publicació prevista; normalment inclou antecedents, propòsit, 
mètodes, resultats i conclusions 

1 

Introducció 

Formulació del problema- Descripció i transcendència del 
problema/fenomen estudiat; revisió de la teoria i el treball empíric 
rellevants; plantejament del problema 

2 

Propòsit o qüestió de recerca - Finalitat de l'estudi i objectius o 
preguntes concretes 

2 

Mètodes 

Enfocament qualitatiu i paradigma de recerca - Enfocament qualitatiu 
(p. ex., etnografia, teoria fonamentada, estudi de cas, fenomenologia, 
investigació narrativa) i teoria orientadora si escau; també es recomana 
identificar el paradigma de recerca (per exemple, postpositivista, 
constructivista/interpretativista); justificació** 

3 

Característiques de l'investigador i reflexivitat - Característiques dels 
investigadors que poden influir en la investigació, inclosos els atributs 
personals, qualificacions/experiència, relació amb els participants, 
supòsits i/o pressupòsits; interacció potencial o real entre les 
característiques dels investigadors i les preguntes de recerca, 
enfocament, mètodes, resultats i/o transferibilitat 

- 

Context - Configuració/lloc i factors contextuals destacats; justificació** 3 
Estratègia de mostreig - Com i per què es van seleccionar els 
participants, els documents o els esdeveniments de la investigació; 
criteris per decidir quan no calia cap altre mostreig (per exemple, 
saturació del mostreig); justificació** 

- 

Aspectes ètics relacionats amb els subjectes humans - Documentació 
de l'aprovació per part d'una junta de revisió d'ètica adequada i el 
consentiment dels participants, o l'explicació de la manca d'aquest; altres 
problemes de confidencialitat i seguretat de dades 

- 

Mètodes de recollida de dades - Tipus de dades recollides; detalls dels 
procediments de recollida de dades, incloent (segons) les dates d'inici i 
finalització de la recollida i anàlisi de dades, procés iteratiu, triangulació 
de fonts/mètodes i modificació dels procediments en resposta a les 
conclusions de l'estudi en evolució; justificació** 

3 

Tecnologies i instruments de recollida de dades- Descripció dels 
instruments (per exemple, guies d'entrevistes, qüestionaris) i dispositius 
(per exemple, gravadors d'àudio) utilitzats per a la recollida de dades; 
si/com han canviat els instruments al llarg de l'estudi 

3 

Unitats d'estudi - Nombre i característiques rellevants dels participants, 
documents o esdeveniments inclosos en l'estudi; nivell de participació (es 
podria informar als resultats) 

6-9 

Tractament de dades - Mètodes per processar les dades abans i durant 
l'anàlisi, inclosa la transcripció, l'entrada de dades, la gestió i la seguretat 
de les dades, la verificació de la integritat de les dades, la codificació de 
les dades i l'anonimització/ desidentificació d'extractes 

3 

Anàlisi de dades - Procés mitjançant el qual es van identificar i 
desenvolupar inferències, temes, etc., inclosos els investigadors implicats 

3 
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en l'anàlisi de dades; normalment fa referència a un paradigma o 
enfocament específic; justificació** 
Tècniques per augmentar la confiança - Tècniques per millorar la 
fiabilitat i la credibilitat de l'anàlisi de dades (p. ex., comprovació de 
membres, pista d'auditoria, triangulació); justificació** 

- 

Resultats/descobertes 
Síntesi i interpretació - Principals troballes (per exemple, 
interpretacions, inferències i temes); podria incloure el desenvolupament 
d'una teoria o model, o la integració amb investigacions o teoria anteriors 

4 

Enllaços a dades empíriques - Evidència (p. ex., cites, notes de camp, 
fragments de text, fotografies) per corroborar les conclusions analítiques 

4 

Discussió 

Integració amb treballs previs, implicacions, transferibilitat i 

contribucions al camp - Breu resum de les principals troballes; 
explicació de com les troballes i conclusions es connecten, donen suport, 
aprofundeixen o desafien conclusions de cerques anteriors; discussió de 
l'àmbit d'aplicació/generalització; identificació de contribucions úniques de 
la cerca en una disciplina o camp 

6-9 

Limitacions - Fiabilitat i limitacions de les troballes 6-9 
Altres 
Conflictes d'interès - Fonts potencials d'influència o influència 
percebuda en la realització de l'estudi i les conclusions; com es 
gestionaven aquests 

- 

Finançament - Fonts de finançament i altres ajuts; paper dels 
finançadors en la recollida, interpretació i presentació de dades 

- 

Nota dels autors: 

*Els autors van crear l'SRQR cercant la literatura per identificar directrius, estàndards 
d'informes i criteris d'avaluació crítica per a la investigació qualitativa; revisar les llistes de 
referències de les fonts recuperades; i contactar amb experts per obtenir comentaris. 
L'SRQR pretén millorar la transparència de tots els aspectes de la investigació qualitativa 
proporcionant estàndards clars per informar de la investigació qualitativa. 
**La justificació hauria de discutir breument la justificació per triar aquesta teoria, 
enfocament, mètode o tècnica en lloc d'altres opcions disponibles, els supòsits i limitacions 
implícites en aquestes eleccions, i com aquestes eleccions influeixen en les conclusions de 
l'estudi i la transferibilitat. Si escau, la justificació de diversos ítems es podria discutir 
conjuntament. 
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Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) 
Reference article 
Silverman, 2019 
Ítem Número de 

pàgina/ línia.  

Títol i resum 
Títol - Descripció concisa de la naturalesa i el tema de l'estudi. 
Identificació de l'estudi com a qualitatiu o indicació de l'enfocament (p. 
ex., etnografia, teoria fonamentada) o mètodes de recollida de dades (p. 
ex., entrevista, grup focal) 

1 

Resum- Resum dels elements clau de l'estudi utilitzant el format de 
resum de la publicació prevista; normalment inclou antecedents, propòsit, 
mètodes, resultats i conclusions 

1 

Introducció 

Formulació del problema- Descripció i transcendència del 
problema/fenomen estudiat; revisió de la teoria i el treball empíric 
rellevants; plantejament del problema 

2 

Propòsit o qüestió de recerca - Finalitat de l'estudi i objectius o 
preguntes concretes 

2 

Mètodes 

Enfocament qualitatiu i paradigma de recerca - Enfocament qualitatiu 
(p. ex., etnografia, teoria fonamentada, estudi de cas, fenomenologia, 
investigació narrativa) i teoria orientadora si escau; també es recomana 
identificar el paradigma de recerca (per exemple, postpositivista, 
constructivista/interpretativista); justificació** 

2-4 

Característiques de l'investigador i reflexivitat - Característiques dels 
investigadors que poden influir en la investigació, inclosos els atributs 
personals, qualificacions/experiència, relació amb els participants, 
supòsits i/o pressupòsits; interacció potencial o real entre les 
característiques dels investigadors i les preguntes de recerca, 
enfocament, mètodes, resultats i/o transferibilitat 

- 

Context - Configuració/lloc i factors contextuals destacats; justificació** 3 
Estratègia de mostreig - Com i per què es van seleccionar els 
participants, els documents o els esdeveniments de la investigació; 
criteris per decidir quan no calia cap altre mostreig (per exemple, 
saturació del mostreig); justificació** 

- 

Aspectes ètics relacionats amb els subjectes humans - Documentació 
de l'aprovació per part d'una junta de revisió d'ètica adequada i el 
consentiment dels participants, o l'explicació de la manca d'aquest; altres 
problemes de confidencialitat i seguretat de dades 

- 

Mètodes de recollida de dades - Tipus de dades recollides; detalls dels 
procediments de recollida de dades, incloent (segons) les dates d'inici i 
finalització de la recollida i anàlisi de dades, procés iteratiu, triangulació 
de fonts/mètodes i modificació dels procediments en resposta a les 
conclusions de l'estudi en evolució; justificació** 

2 

Tecnologies i instruments de recollida de dades- Descripció dels 
instruments (per exemple, guies d'entrevistes, qüestionaris) i dispositius 
(per exemple, gravadors d'àudio) utilitzats per a la recollida de dades; 
si/com han canviat els instruments al llarg de l'estudi 

2-3 

Unitats d'estudi - Nombre i característiques rellevants dels participants, 
documents o esdeveniments inclosos en l'estudi; nivell de participació (es 
podria informar als resultats) 

- 

Tractament de dades - Mètodes per processar les dades abans i durant 
l'anàlisi, inclosa la transcripció, l'entrada de dades, la gestió i la seguretat 
de les dades, la verificació de la integritat de les dades, la codificació de 
les dades i l'anonimització/ desidentificació d'extractes 

3-4 

Anàlisi de dades - Procés mitjançant el qual es van identificar i 
desenvolupar inferències, temes, etc., inclosos els investigadors implicats 

3-4 
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en l'anàlisi de dades; normalment fa referència a un paradigma o 
enfocament específic; justificació** 
Tècniques per augmentar la confiança - Tècniques per millorar la 
fiabilitat i la credibilitat de l'anàlisi de dades (p. ex., comprovació de 
membres, pista d'auditoria, triangulació); justificació** 

- 

Resultats/descobertes 
Síntesi i interpretació - Principals troballes (per exemple, 
interpretacions, inferències i temes); podria incloure el desenvolupament 
d'una teoria o model, o la integració amb investigacions o teoria anteriors 

5-6 

Enllaços a dades empíriques - Evidència (p. ex., cites, notes de camp, 
fragments de text, fotografies) per corroborar les conclusions analítiques 

- 

Discussió 

Integració amb treballs previs, implicacions, transferibilitat i 

contribucions al camp - Breu resum de les principals troballes; 
explicació de com les troballes i conclusions es connecten, donen suport, 
aprofundeixen o desafien conclusions de cerques anteriors; discussió de 
l'àmbit d'aplicació/generalització; identificació de contribucions úniques de 
la cerca en una disciplina o camp 

6 

Limitacions - Fiabilitat i limitacions de les troballes 6 
Altres 
Conflictes d'interès - Fonts potencials d'influència o influència 
percebuda en la realització de l'estudi i les conclusions; com es 
gestionaven aquests 

- 

Finançament - Fonts de finançament i altres ajuts; paper dels 
finançadors en la recollida, interpretació i presentació de dades 

- 

Nota dels autors: 

*Els autors van crear l'SRQR cercant la literatura per identificar directrius, estàndards 
d'informes i criteris d'avaluació crítica per a la investigació qualitativa; revisar les llistes de 
referències de les fonts recuperades; i contactar amb experts per obtenir comentaris. 
L'SRQR pretén millorar la transparència de tots els aspectes de la investigació qualitativa 
proporcionant estàndards clars per informar de la investigació qualitativa. 
**La justificació hauria de discutir breument la justificació per triar aquesta teoria, 
enfocament, mètode o tècnica en lloc d'altres opcions disponibles, els supòsits i limitacions 
implícites en aquestes eleccions, i com aquestes eleccions influeixen en les conclusions de 
l'estudi i la transferibilitat. Si escau, la justificació de diversos ítems es podria discutir 
conjuntament. 
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Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) 
Reference article 
Rutledge, 2021 
Ítem Número de 

pàgina/ línia.  

Títol i resum 
Títol - Descripció concisa de la naturalesa i el tema de l'estudi. 
Identificació de l'estudi com a qualitatiu o indicació de l'enfocament (p. 
ex., etnografia, teoria fonamentada) o mètodes de recollida de dades (p. 
ex., entrevista, grup focal) 

1 

Resum- Resum dels elements clau de l'estudi utilitzant el format de 
resum de la publicació prevista; normalment inclou antecedents, propòsit, 
mètodes, resultats i conclusions 

1 

Introducció 

Formulació del problema- Descripció i transcendència del 
problema/fenomen estudiat; revisió de la teoria i el treball empíric 
rellevants; plantejament del problema 

2 

Propòsit o qüestió de recerca - Finalitat de l'estudi i objectius o 
preguntes concretes 

2 

Mètodes 

Enfocament qualitatiu i paradigma de recerca - Enfocament qualitatiu 
(p. ex., etnografia, teoria fonamentada, estudi de cas, fenomenologia, 
investigació narrativa) i teoria orientadora si escau; també es recomana 
identificar el paradigma de recerca (per exemple, postpositivista, 
constructivista/interpretativista); justificació** 

3 

Característiques de l'investigador i reflexivitat - Característiques dels 
investigadors que poden influir en la investigació, inclosos els atributs 
personals, qualificacions/experiència, relació amb els participants, 
supòsits i/o pressupòsits; interacció potencial o real entre les 
característiques dels investigadors i les preguntes de recerca, 
enfocament, mètodes, resultats i/o transferibilitat 

- 

Context - Configuració/lloc i factors contextuals destacats; justificació** 3 
Estratègia de mostreig - Com i per què es van seleccionar els 
participants, els documents o els esdeveniments de la investigació; 
criteris per decidir quan no calia cap altre mostreig (per exemple, 
saturació del mostreig); justificació** 

- 

Aspectes ètics relacionats amb els subjectes humans - Documentació 
de l'aprovació per part d'una junta de revisió d'ètica adequada i el 
consentiment dels participants, o l'explicació de la manca d'aquest; altres 
problemes de confidencialitat i seguretat de dades 

- 

Mètodes de recollida de dades - Tipus de dades recollides; detalls dels 
procediments de recollida de dades, incloent (segons) les dates d'inici i 
finalització de la recollida i anàlisi de dades, procés iteratiu, triangulació 
de fonts/mètodes i modificació dels procediments en resposta a les 
conclusions de l'estudi en evolució; justificació** 

3-4 

Tecnologies i instruments de recollida de dades- Descripció dels 
instruments (per exemple, guies d'entrevistes, qüestionaris) i dispositius 
(per exemple, gravadors d'àudio) utilitzats per a la recollida de dades; 
si/com han canviat els instruments al llarg de l'estudi 

- 

Unitats d'estudi - Nombre i característiques rellevants dels participants, 
documents o esdeveniments inclosos en l'estudi; nivell de participació (es 
podria informar als resultats) 

- 

Tractament de dades - Mètodes per processar les dades abans i durant 
l'anàlisi, inclosa la transcripció, l'entrada de dades, la gestió i la seguretat 
de les dades, la verificació de la integritat de les dades, la codificació de 
les dades i l'anonimització/ desidentificació d'extractes 

- 

Anàlisi de dades - Procés mitjançant el qual es van identificar i 
desenvolupar inferències, temes, etc., inclosos els investigadors implicats 

- 
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en l'anàlisi de dades; normalment fa referència a un paradigma o 
enfocament específic; justificació** 
Tècniques per augmentar la confiança - Tècniques per millorar la 
fiabilitat i la credibilitat de l'anàlisi de dades (p. ex., comprovació de 
membres, pista d'auditoria, triangulació); justificació** 

- 

Resultats/descobertes 
Síntesi i interpretació - Principals troballes (per exemple, 
interpretacions, inferències i temes); podria incloure el desenvolupament 
d'una teoria o model, o la integració amb investigacions o teoria anteriors 

4-5 

Enllaços a dades empíriques - Evidència (p. ex., cites, notes de camp, 
fragments de text, fotografies) per corroborar les conclusions analítiques 

- 

Discussió 

Integració amb treballs previs, implicacions, transferibilitat i 

contribucions al camp - Breu resum de les principals troballes; 
explicació de com les troballes i conclusions es connecten, donen suport, 
aprofundeixen o desafien conclusions de cerques anteriors; discussió de 
l'àmbit d'aplicació/generalització; identificació de contribucions úniques de 
la cerca en una disciplina o camp 

6 

Limitacions - Fiabilitat i limitacions de les troballes - 
Altres 
Conflictes d'interès - Fonts potencials d'influència o influència 
percebuda en la realització de l'estudi i les conclusions; com es 
gestionaven aquests 

- 

Finançament - Fonts de finançament i altres ajuts; paper dels 
finançadors en la recollida, interpretació i presentació de dades 

- 

Nota dels autors: 

*Els autors van crear l'SRQR cercant la literatura per identificar directrius, estàndards 
d'informes i criteris d'avaluació crítica per a la investigació qualitativa; revisar les llistes de 
referències de les fonts recuperades; i contactar amb experts per obtenir comentaris. 
L'SRQR pretén millorar la transparència de tots els aspectes de la investigació qualitativa 
proporcionant estàndards clars per informar de la investigació qualitativa. 
**La justificació hauria de discutir breument la justificació per triar aquesta teoria, 
enfocament, mètode o tècnica en lloc d'altres opcions disponibles, els supòsits i limitacions 
implícites en aquestes eleccions, i com aquestes eleccions influeixen en les conclusions de 
l'estudi i la transferibilitat. Si escau, la justificació de diversos ítems es podria discutir 
conjuntament. 
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Annex 5. Critical Appraisal Skills Programme – CASP Checklist for a Systematic 
Reviews 

Critical Appraisal Skills Programme – CASP Checklist for a Systematic Reviews 

Secció A: Els resultats de la revisió són vàlids? 

1. La revisió va abordar una pregunta 
clarament centrada? 

Respon CONSELL: Es pot "enfocar" un 
problema en termes de  
- la població estudiada 
- la intervenció realitzada 
- el resultat considerat 

Comentaris 

 
2. Els autors van buscar el tipus de 
treballs adequat? 

Respon PISTA: 'El millor tipus d'estudis' seria 
- respondre a la pregunta de la revisió 
- tenir un disseny d'estudi adequat 
(normalment ECA per a articles que 
avaluen les intervencions) 

Comentaris 

 
Val la pena continuar?  

3. Creus que s'han inclòs tots els 
estudis importants i rellevants? 

 CONSELL: cerqueu: 
- quines bases de dades bibliogràfiques 
s'han utilitzat 
- Seguiment a partir de llistes de 
referència  
- contacte personal amb experts  
- Estudis inèdits i publicats  
- Estudis de llengua no anglesa 

Comentaris 

 
4. Els autors de la revisió van fer prou 
per avaluar la qualitat dels estudis 
inclosos? 

 CONSELL: Els autors han de tenir en 
compte el rigor dels estudis que han 
identificat. La manca de rigor pot afectar 
els resultats dels estudis ("Tot allò que 
brilla no és or" Mercader de Venècia – 
Acte II Escena 7) 

Comentaris 

 
5. Si s'han combinat els resultats de la 
revisió, era raonable fer-ho? 

 PISTA: Considereu si  
- Els resultats van ser similars d'estudi a 
estudi 
- Els resultats de tots els estudis 
inclosos es mostren clarament 
- Els resultats de diferents estudis són 
similars 
- Es discuteixen els motius de qualsevol 
variació en els resultats 

Comentaris 

 
Secció B: Quins són els resultats? 

6. Quins són els resultats globals de la 
revisió? 

 PISTA: Considereu-ho 
- Si teniu clars els resultats de la revisió 
- què són (numèricament si escau) 
- Com es van expressar els resultats 
(NNT, odds ratio, etc.) 

Comentaris 
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7. Què tan precisos són els resultats?  CONSELL: Mireu els intervals de 
confiança, si es donen. 

Comentaris 

 
Secció C: Els resultats ajudaran localment? 

8. Els resultats es poden aplicar a la 
població local? 

 PISTA: Considereu si 
- els pacients coberts per la revisió 
podrien ser prou diferents de la vostra 
població com per causar preocupació  
- És probable que la vostra configuració 
local sigui molt diferent de la de la 
revisió 

Comentaris 

 
CONSELL: Penseu si hi ha altra 
informació que us agradaria veure 

 CONSELL: Penseu si hi ha altra 
informació que us agradaria veure 

Comentaris 
 
10. Valen els beneficis els danys i els 
costos? 

 CONSELL: Penseu encara que això no 
s'abordi a la revisió, què en penseu? 

Comentaris 
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Critical Appraisal Skills Programme – CASP Checklist for a Systematic Reviews (Hilty, 

2019) 

Secció A: Els resultats de la revisió són vàlids? 

1. La revisió va abordar una 
pregunta clarament centrada? 

Respon 
 
Sí 

CONSELL: Es pot "enfocar" un 
problema en termes de  
- la població estudiada 
- la intervenció realitzada 
- el resultat considerat 

Comentaris 

 
2. Els autors van buscar el tipus de 
treballs adequat? 

Respon 
 
Sí 

PISTA: 'El millor tipus d'estudis' seria 
- respondre a la pregunta de la revisió 
- tenir un disseny d'estudi adequat 
(normalment ECA per a articles que 
avaluen les intervencions) 

Comentaris 

 
Val la pena continuar?  

3. Creus que s'han inclòs tots els 
estudis importants i rellevants? 

Respon 
 
Sí 

CONSELL: cerqueu: 
- quines bases de dades 
bibliogràfiques s'han utilitzat 
- Seguiment a partir de llistes de 
referència  
- contacte personal amb experts  
- Estudis inèdits i publicats  
- Estudis de llengua no anglesa 

Comentaris 

 
4. Els autors de la revisió van fer 
prou per avaluar la qualitat dels 
estudis inclosos? 

Respon 
 
No 

CONSELL: Els autors han de tenir en 
compte el rigor dels estudis que han 
identificat. La manca de rigor pot 
afectar els resultats dels estudis ("Tot 
allò que brilla no és or" Mercader de 
Venècia – Acte II Escena 7) 

Comentaris 

 
5. Si s'han combinat els resultats de 
la revisió, era raonable fer-ho? 

Respon 
 
Parcial 

PISTA: Considereu si  
- Els resultats van ser similars 
d'estudi a estudi 
- Els resultats de tots els estudis 
inclosos es mostren clarament 
- Els resultats de diferents estudis 
són similars 
- Es discuteixen els motius de 
qualsevol variació en els resultats 

Comentaris 

 
Secció B: Quins són els resultats? 

6. Quins són els resultats globals de 
la revisió? 

Marc tèoric 
narratiu sobre 
competències 
salut digital 
dels 
professionals 
de la salut 

PISTA: Considereu-ho 
- Si teniu clars els resultats de la 
revisió 
- què són (numèricament si escau) 
- Com es van expressar els resultats 
(NNT, odds ratio, etc.) 

Comentaris 

 
7. Què tan precisos són els 
resultats? 

NA CONSELL: Mireu els intervals de 
confiança, si es donen. 
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Comentaris 

 
Secció C: Els resultats ajudaran localment? 

8. Els resultats es poden aplicar a la 
població local? 

Respon 
 
Sí 

PISTA: Considereu si 
- els pacients coberts per la revisió 
podrien ser prou diferents de la vostra 
població com per causar preocupació  
- És probable que la vostra 
configuració local sigui molt diferent 
de la de la revisió 

Comentaris 

 
CONSELL: Penseu si hi ha altra 
informació que us agradaria veure 

NA CONSELL: Penseu si hi ha altra 
informació que us agradaria veure 

Comentaris 
 
10. Valen els beneficis els danys i 
els costos? 

NA CONSELL: Penseu encara que això 
no s'abordi a la revisió, què en 
penseu? 

Comentaris 
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Critical Appraisal Skills Programme – CASP Checklist for a Systematic Reviews 

(Brunner, 2018) 

Secció A: Els resultats de la revisió són vàlids? 

1. La revisió va abordar una 
pregunta clarament centrada? 

Sí CONSELL: Es pot "enfocar" un 
problema en termes de  
- la població estudiada 
- la intervenció realitzada 
- el resultat considerat 

Comentaris 

 
2. Els autors van buscar el tipus de 
treballs adequat? 

Sí PISTA: 'El millor tipus d'estudis' seria 
- respondre a la pregunta de la revisió 
- tenir un disseny d'estudi adequat 
(normalment ECA per a articles que 
avaluen les intervencions) 

Comentaris 

 
Val la pena continuar?  

3. Creus que s'han inclòs tots els 
estudis importants i rellevants? 

Sí CONSELL: cerqueu: 
- quines bases de dades 
bibliogràfiques s'han utilitzat 
- Seguiment a partir de llistes de 
referència  
- contacte personal amb experts  
- Estudis inèdits i publicats  
- Estudis de llengua no anglesa 

Comentaris 

 
4. Els autors de la revisió van fer 
prou per avaluar la qualitat dels 
estudis inclosos? 

No CONSELL: Els autors han de tenir en 
compte el rigor dels estudis que han 
identificat. La manca de rigor pot 
afectar els resultats dels estudis ("Tot 
allò que brilla no és or" Mercader de 
Venècia – Acte II Escena 7) 

Comentaris 

 
5. Si s'han combinat els resultats de 
la revisió, era raonable fer-ho? 

Sí PISTA: Considereu si  
- Els resultats van ser similars d'estudi 
a estudi 
- Els resultats de tots els estudis 
inclosos es mostren clarament 
- Els resultats de diferents estudis són 
similars 
- Es discuteixen els motius de 
qualsevol variació en els resultats 

Comentaris 

 
Secció B: Quins són els resultats? 

6. Quins són els resultats globals de 
la revisió? 

Framework 
capacitats 
eHealth per 
a graduats i 
professionals 

PISTA: Considereu-ho 
- Si teniu clars els resultats de la 
revisió 
- què són (numèricament si escau) 
- Com es van expressar els resultats 
(NNT, odds ratio, etc.) 

Comentaris 

 
7. Què tan precisos són els 
resultats? 

NA CONSELL: Mireu els intervals de 
confiança, si es donen. 
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Comentaris 

 
Secció C: Els resultats ajudaran localment? 

8. Els resultats es poden aplicar a la 
població local? 

Sí PISTA: Considereu si 
- els pacients coberts per la revisió 
podrien ser prou diferents de la vostra 
població com per causar preocupació  
- És probable que la vostra 
configuració local sigui molt diferent 
de la de la revisió 

Comentaris 

 
CONSELL: Penseu si hi ha altra 
informació que us agradaria veure 

NA CONSELL: Penseu si hi ha altra 
informació que us agradaria veure 

Comentaris 
 
10. Valen els beneficis els danys i 
els costos? 

NA CONSELL: Penseu encara que això 
no s'abordi a la revisió, què en 
penseu? 

Comentaris 

 
 
  



100 
 

Critical Appraisal Skills Programme – CASP Checklist for a Systematic Reviews 

(Jidkov, 2019) 

Secció A: Els resultats de la revisió són vàlids? 

1. La revisió va abordar una pregunta 
clarament centrada? 

Respon 
 
Sí 

CONSELL: Es pot "enfocar" un 
problema en termes de  
- la població estudiada 
- la intervenció realitzada 
- el resultat considerat 

Comentaris 

 
2. Els autors van buscar el tipus de 
treballs adequat? 

Respon 
 
Sí 

PISTA: 'El millor tipus d'estudis' seria 
- respondre a la pregunta de la revisió 
- tenir un disseny d'estudi adequat 
(normalment ECA per a articles que 
avaluen les intervencions) 

Comentaris 

 
Val la pena continuar?  

3. Creus que s'han inclòs tots els 
estudis importants i rellevants? 

Respon 
 
Sí 

CONSELL: cerqueu: 
- quines bases de dades bibliogràfiques 
s'han utilitzat 
- Seguiment a partir de llistes de 
referència  
- contacte personal amb experts  
- Estudis inèdits i publicats  
- Estudis de llengua no anglesa 

Comentaris 

 
4. Els autors de la revisió van fer prou 
per avaluar la qualitat dels estudis 
inclosos? 

Respon 
 
No 

CONSELL: Els autors han de tenir en 
compte el rigor dels estudis que han 
identificat. La manca de rigor pot afectar 
els resultats dels estudis ("Tot allò que 
brilla no és or" Mercader de Venècia – 
Acte II Escena 7) 

Comentaris 

 
5. Si s'han combinat els resultats de la 
revisió, era raonable fer-ho? 

Respon 
 
Sí 

PISTA: Considereu si  
- Els resultats van ser similars d'estudi a 
estudi 
- Els resultats de tots els estudis 
inclosos es mostren clarament 
- Els resultats de diferents estudis són 
similars 
- Es discuteixen els motius de qualsevol 
variació en els resultats 

Comentaris 

 
Secció B: Quins són els resultats? 

6. Quins són els resultats globals de la 
revisió? 

- PISTA: Considereu-ho 
- Si teniu clars els resultats de la revisió 
- què són (numèricament si escau) 
- Com es van expressar els resultats 
(NNT, odds ratio, etc.) 

Comentaris 

 
7. Què tan precisos són els resultats? NA CONSELL: Mireu els intervals de 

confiança, si es donen. 
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Comentaris 

 
Secció C: Els resultats ajudaran localment? 

8. Els resultats es poden aplicar a la 
població local? 

Respon 
 
Sí 

PISTA: Considereu si 
- els pacients coberts per la revisió 
podrien ser prou diferents de la vostra 
població com per causar preocupació  
- És probable que la vostra configuració 
local sigui molt diferent de la de la 
revisió 

Comentaris 

 
CONSELL: Penseu si hi ha altra 
informació que us agradaria veure 

NA CONSELL: Penseu si hi ha altra 
informació que us agradaria veure 

Comentaris 
 
10. Valen els beneficis els danys i els 
costos? 

NA CONSELL: Penseu encara que això no 
s'abordi a la revisió, què en penseu? 

Comentaris 

 
 
  



102 
 

Annex 6. Formulari d’extracció de dades elaborar a partir del The Cochrane Group 
Data collection form for intervention reviewers (49) i el formulari de Robertson et 

al. (92). 

Formulari d’extracció de dades 

Informació bibliogràfica 

Títol refèrencia  

Extret per  

Revisat per  

Data de l’extracció/ revisió  

Tipus de publicació i disseny  

Idioma  

Citació referència  

Objectius i mètodes 

Objectiu/s  

Preguntes investigables  

Perspectiva teòrica (si s’indica)  

Mètode qualitatiu utilitzat  

Mètode i procediments d’anàlisi  

Aspectes ètics 

Consideració d’aspectes ètics  

Participants 

Població  

Rol i grau de desenvolupament professional  

Criteris d’inclusió  

Criteris d’exclusió  

Edat  

Sexe  

Altres dades sociodemogràfiques rellevants  

Context 

Context geogràfic  

Context clínic  

Troballes 

Terme competències vs capacitats  

Temes o dominis  

Número de temes o dominis  

Competències/ capacitats reportades  

Número de competències o capacitats  

Altra informació rellevant  



103 
 

Qualitat 

Mida de la mostra  

Característica de la mostra  

Elecció de la mostra  

Criteris d’inclusió/ exclusió  

Reflexivitat  

Evidència de reflexió per part dels autors:  

Aspectes generals 

Són les troballes adequades i recolzades 

per les dades presentades? 

 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no cobert?  
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Annex 7. Consentiment informat UOC 

DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT INFORMAT 

PROJECTE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DELS PROFESSIONALS DE LA SALUT 

NECESSÀRIES PER INCORPORAR LA SALUT DIGITAL EN LA PRÀCTICA 

PROFESSIONAL 

 

Aquest document té l’objectiu d’informar-vos sobre el projecte Les competències bàsiques dels 
professionals de la salut necessàries per incorporar la Salut Digital en la pràctica professional  
(d’ara en endavant, Projecte) al que se us convidem a  participar i que té com a finalitat determinar 
les competències bàsiques necessàries que haurien de tenir els professionals de la salut per 
incorporar amb èxit la Salut Digital en la seva pràctica professional. La nostra intenció és que 
rebeu la informació correcta i suficient per a què pugueu decidir si accepteu o no participar en el 
Projecte. Us demanem que llegiu aquest document amb atenció i que ens formuleu els dubtes 
que tingueu. 
 
Títol del Projecte: Les competències bàsiques dels professionals de la salut necessàries per 
incorporar la Salut Digital en la pràctica professional    
 
Objectiu del Projecte: L’objecte del Projecte és Identificar quines són les competències que 
haurien de tenir els professionals sanitaris per incorporar amb èxit la salut digital en la seva 
pràctica professional. El que es pretén analitzar és l’opinió i visió dels experts en quan a les 
competències que haurien de tenir els professionals sanitaris per incorporar amb èxit la salut 
digital en la seva pràctica professional. 
 
Responsable del Projecte: Joan Segur i Ferrer 
 
 
 
Jo, el Sr./la Sra. _____________ major d’edat, amb DNI número ______________ i correu 
electrònic  ____________________________, actuant en el meu propi nom i representació, 
mitjançant el present document, 
 

MANIFESTO QUE HE ESTAT INFORMAT/DA DE LES QÜESTIONS SEGÜENTS 
RELACIONADES AMB EL PROJECTE: 

! La meva participació en aquest projecte és voluntària i, si en qualsevol moment desitjo 
canviar la meva decisió, puc retirar el meu consentiment.  

! Les persones investigadores del projecte tenen el deure d’informar-me de qualsevol 
canvi en l’objecte del projecte o en la manera de participar-hi, per tal que pugui expressar 
la meva voluntat de continuar o no participant en el projecte. 

! Les persones investigadores del projecte tenen el dret d'interrompre la meva participació 
en el projecte si determinen que no és adequat que continuï participant, si pot ser perillós 
per a mi continuar participant o si no segueixo les indicacions del investigadors per poder 
participar en el projecte. 

! La meva participació consisteix en participar en un procés Delphi a partir del qual se’m 
preguntarà sobre la meva opinió amb relació a les competències que haurien de tenir els 
professionals sanitaris per incorporar amb èxit la salut digital en la seva pràctica 
professional.  La persona Responsable del tractament de les meves dades personals és 
Joan Segur i Ferrer.  
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! Les meves dades personals seran recollides i tractades amb finalitats exclusives docents 
i d’investigació i sense ànim de lucre.  

! Es captarà, a través dels mitjans de gravació que utilitzi la persona investigadora, la meva 
imatge i la meva veu mentre es desenvolupin les activitats en què participi, amb la finalitat 
de portar a terme la investigació en el marc del projecte. 

! Les meves dades seran anonimitzades, de manera que no es podrà conèixer la meva 
identitat a partir de les dades que es recullin. 

! Es guardarà secret sobre la informació personal que facilito, i només es farà servir amb 
finalitat docent i d’investigació en el marc d’aquest projecte, de manera que no se’m pugui 
identificar en els resultats del projecte.  Només es recolliran les dades mínimes que siguin 
necessàries per portar a terme el projecte (principi de minimització), i una vegada hagi 
acabat la finalitat docent o de recerca que es derivi d’aquest projecte, es destruirà tota la 
informació de caràcter personal que hagi facilitat de forma definitiva. 

! He estat informat/da mitjançant un document detallat facilitat via mail i mitjançant trucada 
telefònica sobre el projecte, sobre la seva finalitat i sobre les dades que es recolliran, i 
he consentit a participar en aquest projecte.  

 
El tractament de les dades de caràcter personal de tots els subjectes participants s’ajustarà al 
que es disposa al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 
3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. D’acord  amb el que 
s’estableix en aquesta legislació, podeu exercir els drets d’accés, modificació, oposició, a no ser 
objecte de decisions individuals automatitzades i supressió de les vostres dades de caràcter 
personal dirigint-vos al Responsable del tractament, identificat a continuació i a través dels canals 
de contacte establerts. 
 
 
 
 
AUTORITZO: 
 
Al Sr./Sra. _______________________(d’ara endavant, el Responsable), amb DNI número 
______ i correu electrònic personal _______________ (email privat del Responsable del 
Projecte),  perquè tracti les meves dades de caràcter personal facilitades, per a la realització de 
la recerca descrita en el marc del projecte indicat. El tractament d'aquestes dades es durà a 
terme segons el següent:  
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals 

Responsable 

del tractament 
Joan Segur i Ferrer; jsegur@uoc.edu; 697294922 

Finalitats - Dur a terme les activitats de recerca detallades al marc del projecte 
 
- Si vostè ens autoritza, gestionar la autorització d’ús de la seva imatge i utilitzar el 

material fotogràfic i audiovisual que contingui la seva imatge i veu al marc del Projecte. 

Legitimació - Consentiment de la persona interessada. 
- Consentiment de la persona interessada per l’ús de la imatge al marc del projecte. 

Destinataris Les seves dades seran utilitzades únicament per Joan Segur i Ferrer i no es comunicaran 
a tercers sense el seu consentiment, excepte en el supòsits previstos per la llei. 
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Drets dels 

interessats 
Podreu exercitar el vostre dret d’accés, rectificació, suspensió, oposició, a no ser objecte 
de decisions individuals automatitzades, portabilitat i limitació enviant un correu 
electrònic a jsegur@uoc.edu, adjuntant una fotocòpia del DNI o document acreditatiu de 
la seva identitat. 

Informació 

addicional 
Podeu revisar la informació addicional sobre el tractament de les dades personals a 
l’apartat següent. 

 
 
 
 
 
 
 
AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE LA IMATGE 
 
Li informem que, amb la finalitat de dur a terme la investigació en el marc del projecte i l’elaboració 
de la recerca, serà necessària la realització de gravacions audiovisuals de la imatge dels 
participants en el projecte. 
 
Amb aquesta Autorització, dóna permís a Joan Segur i Ferrer per fer ús del material audiovisual 
que elabori durant la realització de les activitats que formin part del projecte en les que sereu 
participants i on aparegui la seva imatge i, en virtut del projecte, la seva veu, durant el temps 
necessari i indispensable per a l’elaboració de projecte i sense cap contraprestació econòmica. 
 
La persona investigadora es compromet a què la utilització d’aquestes imatges respecti la 
normativa aplicable i que en cap cas suposi una intromissió il·legítima ni una vulneració dels drets 
a l’honor, intimitat personal i pròpia imatge dels participants. 
 
 
☐ Autoritzo l’ús de la meva imatge en els termes indicats. 
 
 
 
A Barcelona, a ___ de _______ 20__ 
 
 
El Sr./La Sra. _____________            
 

 

 

 

 

 

 

Informació addicional sobre protecció de dades personals 

 
Qui és el responsable del tractament de les dades personals? 
El tractament de les dades personals recollides en el marc de la seva participació en el projecte 
serà responsabilitat Joan Segur i Ferrer, amb NIF 41576467B i domicili situat Plaça/ La Plaça, 
número 9, 17162, Bescanó (Girona). 
 
Amb quines finalitats es tractaran les seves dades personals? Durant quant de temps? 
Les dades personals recollides mitjançant el present formulari seran tractades amb la finalitat de 
dur a terme la realització del projecte amb una finalitat exclusivament docent o de recerca i sense 
ànim de lucre. 
 
Així mateix, si vostè ho ha autoritzat, la seva imatge i veu s’utilitzarà per la realització de 
gravacions audiovisuals i fotografies en el marc del projecte segons el que s’especifica a aquest 
document. 
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Una vegada s’hagi finalitzat la tasca o recerca docent que derivi en la realització del projecte, les 
dades personals seran suprimides de forma definitiva. 
 
Quina és la legitimació pel tractament de les dades? 
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment de la persona 
interessada, que es podrà retirar en qualsevol moment. 
 
Quines mesures de seguretat s’han implementat per a protegir les dades personals? 
Les dades personals es tractaran de manera absolutament confidencial. Així mateix, s’han 
implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat de les 
mateixes i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícites. A l’hora de determinar tals 
mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i  les finalitats del tractament, 
l’estat de la tècnica i els riscs existents. 
 
 

Es comunicaran les dades personals a tercers? 
No es comunicaran les dades personals a tercers sense el consentiment previ del pare/mare o 
tutors legals de la persona interessada. Tanmateix, les dades personals podran ser comunicades 
als tercers previstos per la llei per a donar compliment a les obligacions legals que correspongui, 
si s’escau. 
 
Existeixen altres persones o entitats que puguin tenir accés a les seves dades personals 

per a ajudar a Joan Segur i Ferrer amb alguna de les tasques relatives a les finalitats del 

tractament? 
La persona responsable compta amb el personal docent i investigador que l’assisteix en 
l’execució de tasques relacionades amb el tractament de les seves dades personals, 
concretament, en la recollida d’aquestes dades. 
 
Quins són els seus drets? 
Disposeu dels següents drets en matèria de protecció de dades: 
 

Dret  En què consisteix? 

Dret d’accés Consultar de quines dades personals disposem 

Dret de rectificació Modificar les dades personals de les que disposem, quan aquestes 
siguin inexactes. 

Dret d’oposició  Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats 
concretes, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. 

Dret de supressió
  

Sol·licitar que eliminem les dades personals. 

Dret de limitació Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals. 

Dret a la portabilitat Sol·licitar que us entreguem la informació de la que disposem en un 
format informàtic. 

Dret a presentar una 
reclamació davant 
l’autoritat competent
  

Presentar una reclamació. 
Sense perjudici de l’exercici dels seus drets davant del Responsable 
del tractament, en qualsevol moment pot presentar una reclamació 
davant de l’autoritat competent per a defensar els seus drets en 
matèria de protecció de dades a través de la pàgina web www.aepd.es  

 

 

Per exercitar aquests drets, és suficient que ens faci arribar una comunicació a Joan Segur i 
Ferrer, per correu electrònic a l’adreça jsegur@uoc.edu. La sol·licitud haurà de contenir còpia del 
seu DNI o un altre document d’identificació equivalent, així com el contingut mínim previst a la 
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normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se li podrà requerir per 
tal que la esmeni. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé podrà cobrar-se un cànon quan les 
sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives. 
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Annex 8. Document resum del protocol del TFM per a informar els participants 
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1. Introducció: 
El Sistema de Salut de Catalunya, igual que la majoria de sistemes sanitaris europeus, 

s’enfronta a diferents reptes derivats majoritàriament de l’envelliment de la població, 

l’augment de les afeccions cròniques, l’increment dels costs associats a les tecnologies 

sanitàries(2), la velocitat de creixement de la despesa sanitària superior a la renta 

nacional, la distribució desigual dels serveis i els professionals sanitaris arreu del territori 

(2,5), i el canvi en les necessitats de salut de la població. Aquests reptes, juntament amb 

la crisis econòmica del 2008, l’elevada taxa d’atur, i la pandèmia de la SARS-CoV-2, fan 

perillar la seva sostenibilitat a mitjà i a llarg termini i en conseqüència, els valors d’equitat, 

universalitat i solidaritat  amb els quals han estat construïts.  

En aquest context, la salut digital definida per la Organització Mundial de la Salut 

(OMS) com a “terme general que engloba l’eHealth (que inclou l’mHealth), així com 

àrees emergents, com l’ús de ciències avançades de la informàtica en big data, 

genòmica i intel·ligència artificial” ofereix una oportunitat singular per fer front aquests 

reptes i enfortir els sistemes de salut millorant-ne l’accés, la qualitat i l’eficiència.  

No obstant això, la transformació digital del sector sanitari està sent lenta en comparació 

amb d’altres sectors com el bancari o el comerç minorista. La causa d’aquest fet no rau 

únicament en factors tecnològics o tècnics com l’adaptació de les infraestructures, la 

interoperabilitat, o els costs, sinó també en factors legals, organitzatius i sobretot, 

humans. En aquest sentit, amb relació als factors humans, la manca d’habilitats i 

competències en l’ús de solucions digitals es descriu com a un dels més importants.  

2. Objectius 
O.1. Identificar quines són les competències que haurien de tenir els professionals 

sanitaris per incorporar amb èxit la salut digital en la seva pràctica professional. 

O.1.1. Identificar les competències en salut digital que haurien de tenir els 

professionals de la salut descrites en la literatura a nivell internacional. 

O.1.2. Determinar les necessitats en quan a competències en salut digital dels 

professionals sanitaris del sistema de salut de Catalunya segons la seva 

perspectiva. 

O.1.3. Comparar les competències en salut digital dels professionals de la salut 

descrites en la literatura i les necessitats dels professionals sanitaris del sistema 

de salut de Catalunya.   
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O.1.4. Proposar un marc teòric que sintetitzi les competències en salut digital 

que els professionals de la salut haurien de tenir per implementar-la amb èxit i 

que s’ajusti a les característiques del sistema de salut de Catalunya.   

3. Preguntes investigables 
a) Quines competències haurien de tenir els professionals sanitaris per 

incorporar amb èxit la salut digital en la seva pràctica professional?  

Taula 1. Pregunta 1 en format PICoD 
Components pregunta Descripció components 
Població Professionals sanitaris  

Fenomen d’interès Competències necessàries per la 

incorporació de la salut digital en la pràctica 

professional habitual. 

Context Sistema de salut de Catalunya o sistemes 

sanitaris internacionals similars al català 

Disseny Revisions sistemàtiques, scoping reviews, 

revisions narratives, estudis observacions, 

estudis descriptius, marcs teòrics i guies 

d’organismes oficial i literatura gris. 
 

b) Les competències descrites a la literatura coincideixen amb les 

necessitats percebudes pels mateixos professionals? 

Taula 1. Pregunta 2 en format PICo 
Components pregunta Descripció components 
Població Fisioterapeutes i psicòlegs  

Fenomen d’interès Competències necessàries per la incorporació de la salut 

digital en la pràctica professional habitual. 

Context Sistema de salut de Catalunya 

4. Metodologia 
Estudi de disseny mixt format per una revisió sistemàtica de la literatura, seguida d’un 

estudi qualitatiu orientat a contrastar i complementar les troballes obtingudes en la 
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revisió a partir del subministrament de qüestionaris i el desenvolupament de grups 

focals. En aquest sentit, la revisió sistemàtica de la literatura pretén respondre la primera 

pregunta investigable mentre que l’estudi qualitatiu pretén donar resposta a la segona. 

4.1. Revisió sistemàtica 

La revisió sistemàtica s’efectuarà d’acord amb les recomanacions de la declaració 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) amb 

l’objectiu de garantir la transparència i la reproductibilitat dels resultats. El protocol de la 

revisió està registrat a PROSPERO. 

4.2. Estudi qualitatiu 

L’estudi qualitatiu és complementari a la revisió sistemàtica de la literatura. L’objectiu 

principal és el de contrastar les troballes obtingudes en la revisió sistemàtica i 

comprendre si les competències en salut digital descrites a la literatura s’ajusten a les 

particularitats del sistema sanitari català i més concretament, a les perspectives dels 

fisioterapeutes i els psicòlegs que hi treballen. Així, l’estudi qualitatiu pretén donar 

resposta a la segona pregunta investigable. El protocol de l’estudi qualitatiu ha estat 

aprovat pel Comitè d’Ètica de la UOC. 

5. Aspectes ètics 
La participació en l’estudi, i per tant qualsevol contribució a aquest, és totalment 

voluntària i de lliure elecció. No obstant això, prèviament a l’inici de la intervenció tots 

els participants hauran de signar el consentiment informat i el formulari de declaració 

d’interessos corresponent (adjunt en el correu). Així mateix, els participants seran 

degudament informats en tot moment amb relació al procediment a seguir i podran 

sol·licitar la seva desvinculació i l’eliminació de totes les seves dades quan així ho 

desitgin i sense justificar els motius pels quals prenen la decisió en qüestió.  

Durant el transcurs de l’estudi es respectaran el Codi Ètic i el Codi de bones pràctiques 

en recerca i innovació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, el Reglament General de 

Protecció de Dades (RGPD) i els principis 

fonamentals de la declaració de Helsinki, revisada 

i actualitzada per la World Medical Association. 
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Annex 9. Document resum del procés Delphi per a la informació dels participants 

 



115 
 

1. Què és la metodologia Delphi? 
La metodologia Delphi és un procés estructurat de comunicació grupal enfocat a obtenir 

consens sobre un problema complexa utilitzant els resultats d’investigacions prèvies.  

Les característiques principals d’aquest procés es poden resumir en: 

a) Procés iteratiu format per 2 o més rondes de consulta.  

b) Anonimització de les respostes de manera que cap participant coneix de 

qui provenen les opinions o comentaris. 

c) Feedback controlat abans d’iniciar cada una de les rondes. 

d) Resposta estadística a partir de les puntuacions atorgades per part dels 

participants a les opinions compartides. 

2. Com és la meva participació en aquest procés? 
La participació en el procés Delphi emmarcat dins el Treball Final de Màster (TFM) “Les 

competències bàsiques dels professionals de la salut necessàries per incorporar la Salut 

Digital en la pràctica professional” és totalment voluntària i de lliure elecció. 

Això significa que pots renunciar a la teva participació o sol·licitar la desvinculació en tot 

moment, així com l’eliminació íntegra de les dades facilitades sense justificar els motius 

pels quals es prenen aquesta decisió. 

3. En què consisteix la meva participació en aquest procés? 
La teva participació consta de 2 tasques principals: 

1. Respondre un qüestionari format per preguntes obertes de caràcter 

qualitatiu orientades a conèixer les competències que considera que 

haurien de tenir els [psicòlegs/ fisioterapeutes] per incorporar amb èxit la 

salut digital en la seva pràctica professional. 

2. Respondre un segon qüestionari format per preguntes tancades de 

caràcter quantitatiu per valorar mitjançant una escala numèrica les 

competències proposades en el qüestionari 1 per tots els participants i les 

competències identificades mitjançant una revisió sistemàtica de la 

literatura. 
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4. Quan durarà la meva participació? 
La participació tindrà una durada màxima de 60-90 minuts (uns 30-45 minuts per 

qüestionari).  

5. En quines dates es realitzarà? 
El procés tindrà lloc entre el desembre del 2021 i el gener del 2020. Es calcula que el 

primer qüestionari s’enviarà el dia 15 de desembre i el segon, i últim, el dia 30 de 

desembre.  

6. Quina eina s’utilitzarà? 
Per dur a terme el procés, d’acord amb el Comitè d’Ètica de la UOC, s’utilitzarà l’eina 

SurveyMonkey per tal de garantir el compliment del Reglament General de Protecció de 

Dades (RGPD). 

7. Aquest procés ha estat validat per un Comitè d’Ètica? 
Sí. Aquest procés així com el protocol del Treball Final de Màster en el que s’emmarca 

han estat aprovats pel Comitè d’Ètica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
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Annex 10. Característiques dels estudis revisats a text complet exclosos 

Característiques específiques marcs teòrics 

Autor Data publicació Títol Motiu 
d’exclusió 

Fox, B. et al.  2011 Knowledge, skills, and resources for pharmacy informatics education No és un marc 
teòric.  

Gracie, D. et al. 2011 Nursing Informatics Competencies and Baccalaureate Nursing Students. No és un marc 
teòric.  

Grain, H. et al. 2011 Health informatics competencies -Underpinning E-health No recuperat. 

Schleyer, R. et al.  2011 Defining and integrating informatics competencies into a hospital nursing  department. No és un marc 
teòric.  

Dattakumar, A. et 
al. 

2012 We are not educating the future clinical health professional workforce adequately for e-health 
competence: Findings of an Australian study 

No recuperat. 

Eldredge, J. et al. 2012 Library and informatics skills competencies statements from major health  professional 
associations. 

No és un marc 
teòric.  

Hebda, T. et al. 2012 Informatics competencies for healthcare professionals: the Technology Informatics  Guiding 
Education Reform (TIGER) Initiative model. 

No és un marc 
teòric. 

Ajayi, N. et al. 2013 Impact of health informatics on nurses' computer skills and the role of the library Context. 

Borycki, E. et al. 2013 Developing national level informatics competencies for undergraduate nurses:  methodological 
approaches from Australia and Canada. 

No 
recuperat. 

Fuad, A. et al. 2013 Alumni's perception of public health informatics competencies: lessons from the  Graduate 
Program of Public Health, Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. 

Tipus de 
Publicació 

Roehrig, R. et al. 2013 Development of National Competency-based Learning Objectives ``Medical Informatics'' for 
Undergraduate Medical Education 

Fenomen 
d’interès 

Knott, V. et al. 2014 Informatics and e-health: advancing knowledge and improving cancer care. - European journal of 
cancer care 

Disseny 
d’estudi. 
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Kokol, P. et al. 2014 Nursing informatics competencies: bibliometric analysis. Tipus de 
publicació. 

Hunter, K. et al.  2015 TIGER-Based Assessment of Nursing Informatics Competencies (TANIC) - NEW CONTRIBUTIONS IN 
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, VOL 1, PT 1 

Fenomen 
d’interès. 

Piercey, C. et al. 2015 Embedding health informatics skills into an undergraduate curriculum. No 
recuperat. 

Green, M. et al. 2016 Assessing the Impact of Nursing Informatics Competencies on Decision Making Satisfaction: Results 
of a Preliminary Study - AMCIS 2016 PROCEEDINGS 

No 
recuperat. 

MacLure, K. et al. 2016 Digital literacy knowledge and needs of pharmacy staff: A systematic review. Fenomen 
d’interès. 

Masouras, P. et 
al. 

2016 ICT & Nursing Informatics Skills in Cyprus' Universities Undergraduate Nursing Curricula Fenomen 
d’interès.  

Nelson. R.et al. 2016 The Nursing Informatician's Role in Mediating Technology Related Health Literacies - NURSING 
INFORMATICS 2016: EHEALTH FOR ALL: EVERY LEVEL COLLABORATION - FROM PROJECT TO 
REALIZATION 

Fenomen 
d’interès. 

Skiba, D. et al. 2016 Informatics Competencies for Nurses Revisited No és un marc 
teòric. 

Bhyat, R. et al 2017 Implementing Informatics Competencies in Undergraduate Medical Education: A National-Level 
``Train the Trainer'' Initiative - HEALTH PROFESSIONALS' EDUCATION IN THE AGE OF CLINICAL 
INFORMATION SYSTEMS, MOBILE COMPUTING AND SOCIAL NETWORKS 

Disseny 
d’estudi. 

Bickford, C. et al. 2017 The Professional Association's Perspective on Nursing Informatics and Competencies in the US...NI 
2016, Switzerland 

No és un marc 
teòric. 

Collins, S. et al. 2017 Nursing Informatics Competency As Duplicat. 

Dunn, K. et al. 2017 Nursing Informatics Competency Program. Tipus de 
publicació. 

Hübner, U. et al. 2017 Towards an international framework for recommendations of core competencies in nursing & inter-
professional informatics: The TIGER competency synthesis project 

Duplicat. 

Konstantinidis, S. 
et al.  

2017 Actions to Empower Digital Competences in Healthcare Workforce: A Qualitative  Approach. Fenomen 
d’interès. 
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Martin-Sanchez, 
F.  

2017 The Australian Health Informatics Competencies Framework and Its Role in the Certified Health 
Informatician Australasia (CHIA) Program...The 16 World Congress of Medical and Health 
Informatics: Precision Healthcare Through Informatics (MedInfo2017) was held in Hangzhou, China 
from August 21st to 25th, 2017. 

No és un marc 
teòric. 

Martin-Sanchez, 
F. et al. 

2017 The Australian Health Informatics Competencies Framework and Its Role in the  Certified Health 
Informatician Australasia (CHIA) Program. 

Duplicat. 

Sensmeier, J. . et 
al. 

2017 International Evolution of TIGER Informatics Competencies. Fenomen 
d’interès. 

Sipes, C. et al.   2017 The Health Information Technology Competencies Tool: Does It Translate for Nursing  Informatics in 
the United States? 

Fenomen 
d’interès. 

Holroyd, B. et al. 2018 Clinical Informatics Competencies in the Emergency Medicine Specialist Training  Standards of Five 
International Jurisdictions. 

No és un marc 
teòric. 

Honey, M. et al. 2018 Nurses developing confidence and competence in telehealth: results of a descriptive  qualitative 
study. 

No és un marc 
teòric. 

Kokol, P. et al. 2018 eHealth and health informatics competences: A systemic analysis of literature production based on 
bibliometrics 

Disseny 
d’estudi. 

Kujala, S. et al. 2018 Health Professionals' Expanding eHealth Competences for Supporting Patients'  Self-Management. Fenomen 
d’interès. 

Lewis, A. et al. 2018 Emerging Professional's View of the Landscape: Nursing Informatics Curriculum,  Competencies, 
and Career Opportunities. 

Tipus de 
publicació. 

MacLure, K. et al. 2018 A qualitative case study of ehealth and digital literacy experiences of pharmacy  staff. Fenomen 
d’interès. 

Smith, T. et al. 2018 Using Simulation to Teach Telehealth Nursing Competencies No 
recuperat. 

Almalki, M. et al. 2019 Developing a Saudi Health Informatics Competency Framework: A Comparative Assessment...17th 
World Congress of Medical and Health Informatics, 25-30 August 2019, Lyon, France 

Duplicat.  

Almalki, M. et al. 2019 Developing a Saudi Health Informatics Competency Framework: A Comparative 
Assessment...MEDINFO 2019, the 17th World Congress on Medical and Health Informatics, August 
25-30, 2019, Lyon, France. 

Fenomen 
d’interès. 
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Hübner, U. et al. 2019 Towards the TIGER International Framework for Recommendations of Core Competencies in Health 
Informatics 2.0: Extending the Scope and the Roles...MEDINFO 2019, the 17th World Congress on 
Medical and Health Informatics, August 25-30, 2019, Lyon, France 

Duplicat. 

Martin, L. 2019 Health Informatics Competencies for Pharmacists in Training No és un marc 
teòric. 

Monsen, K. et al. 2019 Alignment of American Association of Colleges of Nursing Graduate-Level Nursing  Informatics 
Competencies With American Medical Informatics Association Health Informatics Core 
Competencies. 

Fenomen 
d’inter.es 

Parreira, P. et al.  2019 Nursing students digital competencies for the self-management of patients: Development of the 
diginurse model's interface 

No 
recuperat. 

Strudwick, G. et 
al. 

2019 Informatics Competencies for Nurse Leaders: A Scoping Review. No és un marc 
teòric. 

Terry, J. et al. 2019 Improving the digital literacy competence of nursing and midwifery students: A  qualitative study of 
the experiences of NICE student champions. 

Fenomen 
d’interès. 

Verma, M. et al. 2019 Competency in Informatics for Nursing Professional in India: Imbibing the Tech-culture among 
Nursing Professionals. 

No és un marc 
teòric. 

Brice, S. et al. 2020 Health Professional Digital Capabilities Frameworks: A Scoping Review. No és un marc 
teòric. 

Brown, J. et al. 2020 Student Nurses' Digital Literacy Levels: Lessons for Curricula. No 
recuperat. 

Gibson, N. et al.   2020 Reinforcing Telehealth Competence Through Nurse Practitioner Student Clinical Experiences No 
recuperat. 

Hautz, S. et al.  2020 Digital competencies in medical education in Switzerland: an overview of the current  situation. No és un marc 
teòric. 

Jang, S. et al. 2020 A study on nursing informatics competence of clinical nurses: Applying focus group interview Idioma. 

Jimenez, G. et al. 2020 Digital Health competències for primary healthcare professionals: A scoping review No és un 
marc teòric. 

Kuhn, S. et al. 2020 Digital skills for medical students - qualitative evaluation of the curriculum 4.0  "Medicine in the 
digital age". 

Fenomen 
d’interès.  
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Lan, N. et al. 2020 E-health literacy of medical students at a university in central Vietnam Fenomen 
d’interès.  

Love, R. et al. 2020 Introducing telehealth skills into the Doctor of Nursing Practice curriculum. No 
recuperat. 

Nazeha, N. et al. 2020 A Digitally Competent Health Workforce: Scoping Review of Educational Frameworks. No és un marc 
teòric. 

Park, J. et al. 2020 Exploring Canadian pharmacy students' e-health literacy: a mixed method study. Fenomen 
d’interès.  

Poncette, A. et al. 2020 Correction: Undergraduate Medical Competencies in Digital Health and Curricular  Module 
Development: Mixed Methods Study. - Journal of medical Internet research 

Tipus de 
publicació. 

Shiferaw, K. et al. 2020 Healthcare providers' digital competency: a cross-sectional survey in a low-income  country setting. Fenomen 
d’interès.  

Wong, R. et al. 2020 Expanding Telehealth Competencies in Primary Care: A Longitudinal Interdisciplinary  Simulation to 
Train Internal Medicine Residents in Complex Patient Care. 

Fenomen 
d’interès.  

Yaghobian, S. et 
al. 

2020 Knowledge, attitudes and practices of telemedicine education and training of French  medical 
students and residents. 

Fenomen 
d’interès. 

Almalki, M. et al. 2021 A multi-perspective approach to developing the Saudi Health Informatics Competency  Framework. Context. 

Arends, R. et al. 2021 Enhancing the nurse practitioner curriculum to improve telehealth competency Fenomen 
d’interès.  

Casa, C. et al. 2021 COVID-19 and digital competencies among young physicians: are we (really) ready for the new era? 
A national survey of the Italian Young Medical Doctors Association 

Fenomen 
d’interès.  

Cook, K. et al. 2021 Electronic health records in pharmacy skills-based curricula Tipus de 
publicació. 

Fernández-
Luque, A. et al. 

2021 Training in digital competencies for health professionals: Systematic mapping (2015-2019) Fenomen 
d’interès.  

Foadi, N. et al. 2021 Defining Learning Outcomes as a Prerequisite of Implementing a Longitudinal and  Transdisciplinary 
Curriculum with Regard to Digital Competencies at Hannover Medical School. 

No és un marc 
teòric. 

Garcia-Garcia, J. 
et al 

2021 Reflection on Telemedicine Competencies in Spanish Medicine Degrees After the COVID-19 
Pandemic...Medical Informatics Europe, Public Health and Informatics Conference (Virtual), 29-31 
May, 2021. 

Duplicat. 
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Garcia-Garcia, J. 
et al. 

2021 Reflection on Telemedicine Competencies in Spanish Medicine Degrees After the  COVID-19 
Pandemic. 

Fenomen 
d’interès.  

Hart, A. et al.  2021 Developing Telemedicine Curriculum Competencies for Graduate Medical Education:  Outcomes of 
a Modified Delphi Process. 

No 
recuperat. 

Hertlein, K. et al.   2021 Toward proficiency in telebehavioral health: applying interprofessional competencies  in couple and 
family therapy. 

Població. 

Kaihlanen, A. et 
al. 

2021 The information system stress, informatics competence and well-being of newly  graduated and 
experienced nurses: a cross-sectional study. 

Fenomen 
d’interès.  

Kaihlanen, A. et 
al. 

2021 Nursing informatics competences of Finnish registered nurses after national  educational initiatives: 
A cross-sectional study. 

Fenomen 
d’interès. 

Kleib, M. . et al.   2021 Approaches for defining and assessing nursing informatics competencies: a scoping  review. Tipus de 
publicació. 

Kritsotakis, G. et 
al. 

2021 Nurses' ehealth literacy and associations with the nursing practice environment Objectiu. 

Mather, C. et al. 2021 Developing digital capability: Transforming the nursing the midwifery workforce one byte at a time. Tipus de 
publicació.  

Pfob, A. et al.   2021 Contrast of Digital and Health Literacy Between IT and Health Care Specialists  Highlights the 
Importance of Multidisciplinary Teams for Digital Health-A Pilot Study. 

No 
recuperat. 

Pote, H. et al., 2021 Workforce challenges in digital health implementation: How are clinical psychology training 
programmes developing digital competences? 

Fenomen 
d’interès.  

Rokicki-Parashar, 
J. et al 

2021 Transforming Interprofessional Roles During Virtual Health Care: The Evolving Role  of the Medical 
Assistant, in Relationship to National Health Profession Competency Standards. 

Fenomen 
d’interès.  

Virtanen, L. et al. 2021 Behavior change techniques to promote healthcare professionals' eHealth competency: A 
systematic review of interventions 

Fenomen 
d’interès.  

Woods, L. . et al. 2021 Improving the Digital Capabilities of Australia's Health Workforce: The National Digital Health 
Workforce and Education Roadmap. 

No és un marc 
teòric. 

Woods, L. et al. 2021 Intended Use of the National Nursing and Midwifery Digital Health Capability Framework...Digital 
Health Institute Summit, November 5-25, 2020 

Fenomen 
d’interès.  
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Annex 11. Extracció de dades elaborar a partir del The Cochrane Group Data collection form for intervention reviewers (49) i el formulari 
de Robertson et al. (92). 
 
Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Barakat, 2013 
Títol referencia eHealth Technology Competencies for Health Professionals Working in Home Care to Support Older 

Adults to Age in Place: Outcomes of a Two-Day Collaborative Workshop 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 01/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès  
Citació referència Barakat A, Woolrych RD, Sixsmith A, Kearns WD, Kort HSM. eHealth Technology Competencies for Health 

Professionals Working in Home Care to  Support Older Adults to Age in Place: Outcomes of a Two-Day 
Collaborative Workshop. Med 20. 2013;2(2):e10. 

Objectius i mètodes 
Objectiu/s Discutir les competències que requereixen els professionals de la salut que treballen en l'atenció 

domiciliària, amb tecnologies de l’eSalut com ara la teleassistència i la vida assistida ambiental (AAL), la 
salut mòbil i els sistemes de detecció de caigudes. 

Preguntes investigables Quins criteris ha de complir la salut electrònica per ser comprensible pels professionals i per ser utilitzada 
per la gent gran per reduir la càrrega de l'atenció i per reforçar la vida independent? 
a) Compartir coneixements i experiència en l'aplicació de tecnologies de salut electrònica amb els 
professionals de la salut mitjançant un procés d'aprenentatge col·laboratiu. 
b) Participar en un debat col·laboratiu sobre les competències necessàries dels professionals de la salut 
en l'ús de les tecnologies de salut electrònica. 
c) Proposar un conjunt d'habilitats i requisits perquè els professionals de la salut adoptin les tecnologies 
de salut electrònica dins de les seves pràctiques laborals quotidianes. 



125 
 

Perspectiva teòrica (si s’indica) No aplica 
Mètode qualitatiu utilitzat Workshop amb grups de discussió. 
Mètode i procediments d’anàlisi Anàlisis temàtic 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No aplica 
Participants 
Població Professionals sanitaris que desenvolupen atenció domiciliària. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Graduat/des. 

Criteris d’inclusió No aplica. 
Criteris d’exclusió No aplica. 
Edat No aplica. 
Sexe No aplica. 
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic Nacional. Estats Units. 
Context clínic Atenció primària.  
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències. 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

5 

Temes o dominis Actitutds TIC i habilitats; Habilitat comunicatives; Interpretació dades eHealth; Privacitat i confidencialitat; 
Recolzament i guiatge 

Número de competències o 
capacitats 

5 
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Competències o capacitats 
reportades 

Capacitat de proporcionar suport i orientació continus als usuaris finals per augmentar l'acceptabilitat de 
les tecnologies de salut electrònica; Competent per interpretar les dades dels usuaris finals i aplicar 
aquestes dades a la presa de decisions clíniques eficaç; Competent en l'ús de les tecnologies i programari 
de telesalut necessaris i adopta una actitud positiva cap al seu ús en el lloc de treball; Per comunicar-se 
eficaçment tant amb els usuaris finals com amb els proveïdors d'atenció formal; Mantenir la privadesa i 
confidencialitat de l'usuari final 

Altra informació rellevant 5 
Qualitat 
Mida de la mostra No es reporta. 
Característica de la mostra Acadèmics i professionals de diferents disciplines.  
Elecció de la mostra Participants del Workshop 
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí. 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí. 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

No. 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Brunner, 2018 
Títol referencia An eHealth Capabilities Framework for Graduates and Health Professionals: Mixed-Methods Study 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 01/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Revisió sistemàtica seguida d’un estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència Brunner M, McGregor D, Keep M, Janssen A, Spallek H, Quinn D, et al. An eHealth Capabilities Framework 

for Graduates and Health Professionals:  Mixed-Methods Study. J Med Internet Res. maig 
2018;20(5):e10229. 

Objectius i mètodes 
Objectiu/s Desenvolupar un marc que es pugui utilitzar per guiar el disseny del currículum sanitari basat en l'evidència 

actual i les percepcions de les parts interessades sobre les capacitats de salut electrònica que s'esperen 
dels graduats en salut terciària. 

Preguntes investigables a) Quines competències de salut electrònica s’esperen que els graduats en salut puguin demostrar? 
b) Quins exemples existeixen sobre com s'ensenyen o apliquen aquestes competències a la vostra 
organització? 

Perspectiva teòrica (si s’indica) No aplica. 
Mètode qualitatiu utilitzat Revisió de la literatura, grups focals i procés Delphi.  
Mètode i procediments d’anàlisi Anàlisis temàtic. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics Aprovació del protocol pel CE University of Sydney Human Research Ethics Committee 
Participants 
Població Experts en educació, polítiques o eHealth. Representants del professorat van abastar els camps de la 

fisioteràpia, la logopèdia, la psicologia, la infermeria, l'odontologia, la farmàcia, la medicina, les tecnologies 
de la informació i l'enginyeria, i les matemàtiques i l'estadística.  
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Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Des de graduats a actius e diferent disciplines.  

Criteris d’inclusió No es reporta. 
Criteris d’exclusió No es reporta. 
Edat No es reporta. 
Sexe 65% dones. 
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No es reporta. 

Context 
Context geogràfic Internacional.  
Context clínic Qualsevol nivell assistencial.  
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Capacitats 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

4 

Temes o dominis Anàlisi de dades i creació de contingut; Implementació tecnològica i de sistemes; Pràctica clínica i 
aplicacions; Tecnologies digitals, sistemes i polítiques 

Número de competències o 
capacitats 

21 

Competències o capacitats 
reportades 

Accediu i apliqueu diverses formes de dades de salut digitals rellevants per a la pràctica professional, 
inclosa la consideració de formes de dades noves i emergents. Per exemple, utilitzeu informació 
biomèdica i dades generades pels pacients en la presa de decisions clíniques i la prestació d'atenció 
personalitzada; Accediu i avalueu críticament la informació digital, inclosa l'avaluació de les dades 
clíniques i la informació de salut dins de les tecnologies i sistemes digitals. Per exemple, realitzeu una 
avaluació contínua de la qualitat i validesa de les dades de salut digitals contingudes als registres sanitaris 
electrònics, llocs web i sistemes de suport a la presa de decisions clíniques; Accediu i navegueu per 
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tecnologies i sistemes de salut digital rellevants per a l'àmbit de la funció professional; Accedir, agregar i 
creuar dades de diverses fonts, incloses les que no s'interconnecten fàcilment, per generar una imatge 
clínica completa o un resum de l'atenció, especialment en el punt de transició assistencial on la 
interoperabilitat del sistema pot no existir; Actuar de manera orientada a la millora per afectar el canvi. Per 
exemple, informeu les experiències d'usuaris de salut digital al gestor o departament rellevant, presenteu 
solucions, promou el canvi i participeu en els processos de co-disseny si escau; Participar activament en 
el desplegament de noves tecnologies i sistemes de salut digital en el context de la pròpia pràctica; Aplica 
l'anàlisi bàsica de dades a conjunts de dades digitals no estructurats. Per exemple, utilitzeu analítiques 
bàsiques per identificar tendències, llacunes, oportunitats i possibles trajectòries d'atenció per a un individu 
o una cohort d'individus, i generar visualitzacions bàsiques de dades per al seguiment del progrés i 
l'informe de resultats; Aplicar la interpretació bàsica, l'avaluació i la comunicació de la informació 
estadística; Ser capaç d'utilitzar ordinadors i altres dispositius de manera competent per practicar en un 
entorn sanitari totalment digital, incloses bases de dades, processadors de textos, aplicacions i sistemes 
en línia; Complir amb la legislació nacional, estatal i organitzativa en utilitzar tecnologies i sistemes de 
salut digital; Crear recursos de salut digital basats en l'evidència utilitzant informació digital i multimèdia. 
Per exemple, utilitzeu imatges digitals i infografies per a la informació del consumidor o el 
desenvolupament personal i professional; Avaluar de manera crítica les intervencions de salut digital, com 
ara maquinari, aplicacions, programari, portals web, etc., per establir la base d'evidències, així com els 
beneficis o riscos per a l'atenció de qualitat i la seguretat del pacient; Participar en una avaluació crítica 
contínua de la salut digital i aplicar una presa de decisions clíniques sòlides quan les tecnologies o els 
sistemes són inadequats, inexactes, interromputs o no funcionen; Introduïu dades clíniques precises, 
vàlides i completes als sistemes de salut digitals. Per exemple, introduïu dades de qualitat als registres de 
salut digitals; Mantingueu un enfocament de pràctica centrat en el consumidor quan feu servir la salut 
digital. Per exemple, tingueu en compte els nivells d'alfabetització digital dels consumidors, avalueu els 
problemes, les preferències i els objectius personals quan utilitzeu o prescriu intervencions de salut digital; 
Resoldre problemes i prendre accions per resoldre els reptes i les interrupcions tecnològiques bàsiques 
que afecten la pràctica professional i/o la prestació d'una atenció segura i de qualitat al pacient; Mantenir-
se al dia amb els sistemes i tecnologies de salut digitals dins del propi context professional i laboral; 
Utilitzeu dades digitals per controlar i reflexionar sobre el rendiment personal i informar el 
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desenvolupament professional personal; Utilitzar la salut digital adequada al rol professional, els deures i 
l'àmbit de la pràctica en la prestació d'una atenció segura i de qualitat. Per exemple, utilitzeu registres 
sanitaris electrònics, sistemes de medicació, sistemes d'imatge, eines de derivació i resums d'alta en la 
prestació d'atenció coordinada; Utilitzeu tecnologies i sistemes de salut digital de manera professional i 
ètica, mantenint la privadesa i els límits professionals. Per exemple, ús adequat del correu electrònic, 
missatgeria segura, xarxes socials i imatges digitals; Utilitzeu la salut digital per donar suport a les 
relacions i la comunicació estratègica amb i entre proveïdors, equips, consumidors i públic. Per exemple, 
utilitzeu conferències web, missatgeria segura i xarxes socials en xarxes, tutoria i defensa del consumidor. 

Altra informació rellevant No aplica.  
Qualitat 
Mida de la mostra 23 
Característica de la mostra el 65% (15/23) eren dones i el 48% (11/23) eren representants del professorat de la Universitat de Sydney. 

Els representants del professorat van abastar els camps de la fisioteràpia, la logopèdia, la psicologia, la 
infermeria, l'odontologia, la farmàcia, la medicina, les tecnologies de la informació i l'enginyeria, i les 
matemàtiques i l'estadística. La mostra (12/23, 52%) incloïa una àmplia representació dels serveis de salut 
(9/23, 39%) i les agències de salut estatals i nacionals (3/23, 13%), inclosos alts executius, metges i alts 
administradors sanitaris. Entre els participants també hi havia graduats professionals de la salut recents 
(2/23, 9%) i 1 estudiant matriculat de la Universitat de Sydney. 

Elecció de la mostra No reportat. 
Criteris d’inclusió/ exclusió Experts en educació, pràctica clínica o polítiques en eSalut. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors 

Sí 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí 
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Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

No 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Collins, 2017 
Títol referencia Nursing Informatics Competency Assessment for the Nurse Leader 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 01/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència Collins S, Yen P-Y, Phillips A, Kennedy MK. Nursing Informatics Competency Assessment for the Nurse 

Leader. JONA J Nurs Adm [Internet]. abril 2017;47(4):212-8. 
Objectius i mètodes 
Objectiu/s Identificar les competències informàtiques d'infermeria percebudes com a rellevants i requerides pels 

líders d'infermeria. 
Preguntes investigables No es reporta. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No es reporta. 
Mètode qualitatiu utilitzat Escaneig ambiental i revisió de la literatura seguida d’un procés de consens mitjançant Delphi 
Mètode i procediments d’anàlisi Anàlisi factorial 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No es reporta 
Participants 
Població Professionals d’infermeria amb diferents perfils: clínic, gestor, executiu, investigador i altres. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

> 3 anys d’experiència. 

Criteris d’inclusió No es reporta. 
Criteris d’exclusió No es reporta. 
Edat No es reporta. 
Sexe No es reporta. 
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Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic Internacional.  
Context clínic Atenció especialitzada. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències. 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

14 

Temes o dominis Aplicacions de software avançades; Aplicacions relacionades amb els pacients; Aspectes relacionats amb 
les dades; Col·laboració; Comunicacions electròniques; Conceptes dels sistemes d'informació; Conceptes 
ètics i legals; Coneixement tècnic; Estandardització; Finances; Gestió de conceptes; 
Gestió/implementació; Selecció de sistemes i requisits; Selecció tecnologies de salut digital 

Número de competències o 
capacitats 

15 

Competències o capacitats 
reportades 

 Capacitat per defensar el desenvolupament (o compra) i l'ús de sistemes HIT integrats i rendibles dins de 
l'organització; Capacitat de col·laborar amb companys de cap de metges relacionats amb HIT i necessitats 
d'infermeres i metges; Capacitat per col·laborar amb l'equip interprofessional en el procés de selecció de 
HIT; Capacitat per col·laborar amb altres departaments pel que fa a la gestió de projectes i l'assignació 
de recursos per a la implementació del sistema HIT;  Capacitat d'assegurar que els valors/requisits 
d'infermeria estiguin representats en la selecció i avaluació de HIT;  Capacitat d'implicar el personal de 
primera línia en els aspectes adequats del disseny, implementació i proves d'HIT relacionats amb la seva 
pràctica; Capacitat d'implicar el personal de primera línia en el desenvolupament dels requisits del sistema 
HIT; Capacitat d'implicar el personal de primera línia en l'avaluació dels sistemes HIT relacionats amb la 
seva pràctica; Capacitat de veure HIT com una prioritat màxima i decisió estratègica; Pressupost 
mitjançant tecnologia; Comunicació d'un sistema i visió d'infermeria sobre els beneficis del HIT; 
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Planificació basada en dades i presa de decisions mitjançant la utilització i síntesi de dades del sistema 
HIT; Inclusió d'informació d'infermeria dins del sistema HIT, Garantia de qualitat mitjançant tecnologia; 
Reconeixement del valor de la implicació dels metges en totes les fases adequades de l'HIT 

Altra informació rellevant No aplica. 
Qualitat 
Mida de la mostra 41 
Característica de la mostra 52,9% executius, 23.5% directors, 17,6% gestors, 5.9% altres. El 41.2% tenia més de 25 anys 

d’experiència, el 32.4% entre 16 i 25, el 8.8% entre 11 i 15, i el 2.9% entre 3 i 5. 
Elecció de la mostra Interants de la Organization of Nurse Leaders (ONL). 
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí. 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí. 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí. 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Crawford, 2016 
Títol referencia Defining competències for the pracice of telepsychiatry through an assessment of resident learning needs. 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 01/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència Crawford A, Sunderji N, López J, Soklaridis S. Defining competencies for the practice of telepsychiatry 

through an assessment of  resident learning needs. BMC Med Educ. gener 2016;16:28. 
Objectius i mètodes 
Objectiu/s Conèixer les àrees d'importància per a la formació en telepsiquiatria en residència de postgrau en 

psiquiatria 
Preguntes investigables No es reporta. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No es reporta. 
Mètode qualitatiu utilitzat Entrevistes mitjançant teoria fonamentada, mostreig teòric a partir d’enquestes i anàlisis temàtic de les respostes. 
Mètode i procediments d’anàlisi Anàlisis temàtic.  
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No reportat. 
Participants 
Població 9 metges i 7 residents. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Perfil clínic. 56,25% adjunts.   

Criteris d’inclusió No es reporta. 
Criteris d’exclusió No es reporta. 
Edat No es reporta.  
Sexe 71% dones residents i 22% dones adjuntes. 
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Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic No es reporta. 
Context clínic Atenció especialitzada.  
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències.  

Número de temes o dominis 
reportades 
 

9 

Temes o dominis Avaluació; Coneixement sistema de salut;Coneixements específics de la psiquiatria i de la comunitat; 
Habilitats administratives; Habilitats col·laboratives i interprofessionals; Habilitats comunicatives i 
relacionals; Habilitats psiquiatriques culturals; Habilitats tècniques; Pràctiques medico-legals 

Número de competències o 
capacitats 

17 

Competències o capacitats 
reportades 

Adaptar el procés d'avaluació a realitzar a distància mitjançant l'administració d'eines d'avaluació com el 
mini examen d'estat mental; Adaptar el procés d'avaluació que s'ha de dur a terme a distància mitjançant 
la realització d'un examen complet de l'estat mental a través de televideo (p. ex., observant signes 
d'intoxicació per substàncies i abstinència); Adaptar el procés d'avaluació a realitzar a distància integrant 
múltiples fluxos i fonts d'informació; Adaptar el procés d'avaluació que s'ha de dur a terme a distància 
utilitzant parelles distals per entendre la línia de base del pacient i per dur a terme exàmens físics i treballs 
de laboratori; Complir amb la legislació i els estàndards reguladors professionals (p. ex., certificació de 
salut mental, llei de consentiment i capacitat i llei de privadesa) alhora que ofereix atenció a distància; 
Apreciar els determinants socials de la salut en comunitats distals que poden influir en la presentació del 
pacient (p. ex., acomiadaments a gran escala; esdeveniment o tragèdia de la comunitat); Realitzar una 
entrevista psiquiàtrica sobre tecnologia, inclosa la formació d'una aliança terapèutica, demostrant 
flexibilitat en l'estructura de l'entrevista, completar l'entrevista completa en el temps previst i, si escau, 
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incorporar membres de la família; Coordinar l'atenció més enllà del sistema sanitari (p. ex., sistema 
educatiu, sistema d'assistència social, protecció infantil, etc.); Elabora una nota de consulta útil, rellevant 
per a la comunitat, el context i els recursos; Demostrar consciència/sensibilitat a les cultures locals, 
creences, sistemes de coneixement, recursos, pràctiques de curació i punts de vista de la tecnologia; 
Participar en models col·laboratius i "atenció indirecta" a través de la telepsiquiatria per arribar a un 
nombre més gran de pacients i famílies; Operar equips i programari (càmeres, gravació, àudio, etc.), 
optimitzant l'ús de les seves capacitats úniques i resolent problemes tècnics; Promoure i respondre a les 
necessitats de salut dels pacients individuals, famílies i comunitats; Reflexionar sobre la pròpia posició 
social provinent d'un centre acadèmic, típicament urbà o regional; Comprendre com s'organitza, 
s'accedeix i s'administra la xarxa tecnològica als extrems proximal i distal; Utilitzar la tecnologia per 
abordar els problemes de recursos humans de la salut i les desigualtats sistèmiques en l'accés a l'atenció; 
Treballar amb proveïdors interprofessionals a distància, utilitzant-los per entendre millor la comunitat i els 
recursos disponibles, i per aconseguir la continuïtat de l'atenció al llarg del temps 

Altra informació rellevant No aplica 
Qualitat 
Mida de la mostra 16 
Característica de la mostra Perfil clínic. 56,25% adjunts dels quals el 78% eren homes i el 43,75% residents dels quals el 71% eren 

dones. 
Elecció de la mostra Mètode propositiu. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta.  
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí. 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí. 
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Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí. 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Egbert, 2016 
Títol referencia Competencies for nursing in a digital world. Methodology, results, and use of the DACH-recommendations 

for nursing informatics core competency areas in Austria, Germany, and Switzerland 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 01/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència Egbert N, Thye J, Hackl WO, Müller-Staub M, Ammenwerth E, Hübner U. Competencies for nursing in a 

digital world. Methodology, results, and use of the DACH-recommendations for nursing informatics core 
competency areas in Austria, Germany, and Switzerland. Informatics Heal Soc Care [Internet]. 
2019;44(4):351-75. Disponible a: https://doi.org/10.1080/17538157.2018.1497635 

Objectius i mètodes 
Objectiu/s L'objectiu d'aquest document és demostrar com es poden desenvolupar recomanacions nacionals per a 

les competències en informàtica d'infermeria i com es poden utilitzar de manera pràctica en el 
desenvolupament de currículums i cursos d'informàtica d'infermeria. 

Preguntes investigables a) Com es poden desenvolupar recomanacions nacionals per a les competències informàtiques 
d'infermeria i quines àrees de competència bàsiques en informàtica d'infermeria es consideren rellevants 
a Àustria, Alemanya i Suïssa? 
b) Hi ha diferències entre els tres països pel que fa a la rellevància de les diferents àrees de competència 
bàsica? 
c) Com es poden implementar a la pràctica les recomanacions que es deriven d'aquestes troballes, és a 
dir, als programes educatius? 

Perspectiva teòrica (si s’indica) No es reporta. 
Mètode qualitatiu utilitzat Revisió de la literatura, opinió d’experts i enquestes. 
Mètode i procediments d’anàlisi No es reporta. 
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Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No aprovació del protocol per part del CE University of Applied Sciences Osnabrück atès que el mateix 

CE no ho va considerar necessari  
Participants 
Població 64 experts d’Alemanya, 36 d’Àustria i 20 de Suïssa. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Professionals actius.  

Criteris d’inclusió No es reporta.  
Criteris d’exclusió No es reporta. 
Edat No es reporta. 
Sexe No es reporta. 
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic Nacional: Àustria, Alemanya i Suisa. 
Context clínic No especificat. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències. 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

6 

Temes o dominis Coneixement mèdic; Documentació informàtica en infermeria; Garantia i gestió de qualitat; Gestió de la 
informació i del coneixement en el cuidat del pacient; Protecció de les dades i seguretat; Ètica i informàtica. 

Número de competències o 
capacitats 

15 

Competències o capacitats 
reportades 

Principis d'informàtica d'infermeria 2. Informàtica aplicada; Protecció de dades i seguretat;  Documentació 
d'infermeria; Sistemes d'informació i comunicació per a infermeria 6. Telemàtica i eSalut; Gestió de la 
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informació en la recerca; Gestió de la informació en la docència;. Suport a la presa de decisions; 
Tractament d'imatge i biosenyal; Garantia i gestió de la qualitat; Bioestadística; Gestió de projectes i 
processos; Planificació de recursos i logística; Gestió de la informació i el coneixement en l'atenció al 
pacient 

Altra informació rellevant No aplica. 
Qualitat 
Mida de la mostra 64 experts d’Alemanya, 36 d’Àustria i 20 de Suïssa. 
Característica de la mostra No es reporta. 
Elecció de la mostra De manera nominal mitjançant els grups de treball dels 3 països.  
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí. 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí. 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí. 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Hart, 2010 
Títol referencia A Delphi Study to Determine Baseline Informatics Competencies for Nurse Managers. 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 01/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència Hart MD. A Delphi study to determine baseline informatics competencies for nurse managers. Comput 

Inform Nurs. 2010;28(6):364-70. 
Objectius i mètodes 
Objectiu/s Determinar les competències bàsiques d'informàtica adequades per als llocs de gerent d'infermeria. 
Preguntes investigables No es reporta. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No es reporta. 
Mètode qualitatiu utilitzat Metodologia Delphi.  
Mètode i procediments d’anàlisi No es reporta. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics  No es reporta. 
Participants 
Població 100 infermeres. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Infermeres novelles, infermeres amb experiència, infermeres amb expertesa informàtica. 

Criteris d’inclusió No es reporta. 
Criteris d’exclusió No es reporta. 
Edat No es reporta. 
Sexe No es reporta. 
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Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic Nacional: Estats Units. 
Context clínic No es reporta. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències. 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

3 

Temes o dominis No es reporta. 
Número de competències o 
capacitats 

49 

Competències o capacitats 
reportades 

No es reporta. 

Altra informació rellevant Les competències s’organitzen d’acord amb 2 nivells d’expertesa. 
Qualitat 
Mida de la mostra 100 
Característica de la mostra Infermeres amb diferents graus d’expertesa. 
Elecció de la mostra No es reporta. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta.  
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí. 

Aspectes generals 
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Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí. 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí. 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Hersh, 2014 
Títol referencia Beyond information retrieval and electronic health record use: competencies in clinical informatics for 

medical education 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 01/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència Hersh WR, Gorman PN, Biagioli FE, Mohan V, Gold JA, Mejicano GC. Beyond information retrieval and 

electronic health record use: Competencies in clinical informatics for medical education. Adv Med Educ 
Pract [Internet]. 2014;5:205-12.  

Objectius i mètodes 
Objectiu/s Determinar les competències en informàtica clínica per a l’educació mèdica. 
Preguntes investigables No es reporta. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No es reporta. 
Mètode qualitatiu utilitzat Metodologia qualitativa exploratòria. 
Mètode i procediments d’anàlisi No es reporta. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics  No es reporta. 
Participants 
Població Facultatius mèdics.  
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Experts en informàtica clínica i innovació. 

Criteris d’inclusió No aplica. 
Criteris d’exclusió No aplica. 
Edat No es reporta. 
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Sexe No es reporta. 
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic Context local: Oregon, Estats Units 
Context clínic No es detalla. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències. 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

5 

Temes o dominis Habilitats comunicatives i interpersonals; Habilitats procedimentals i de cuidat del pacient; Millora i 
aprenentatge basat en la pràctica; Professionalitat; Pràctica basada en el sistema 

Número de competències o 
capacitats 

14 

Competències o capacitats 
reportades 

Aplicar medicina personalitzada/de precisió; Llegir i escriure amb eficàcia de la història clínica electrònica 
per a l'atenció al pacient i altres activitats clíniques; Participar en la selecció i millora de la mesura de la 
qualitat; Implica els pacients per millorar la seva salut i la prestació d'atenció mitjançant registres sanitaris 
personals i portals de pacients; Trobeu, cerqueu i apliqueu informació basada en coneixements a l'atenció 
al pacient i altres tasques clíniques; Mantenir la professionalitat mitjançant l'ús d'eines de tecnologia de la 
informació; Mantenir la professionalitat mitjançant l'ús d'eines de tecnologia de la informació Prestar 
atenció clínica a través de la telemedicina i derivar aquells per als quals sigui necessari Aplicar medicina 
personalitzada/de precisió; Participar en la recerca clínica i translacional basada en la pràctica; Protegiu 
la privadesa i la seguretat del pacient; Proporcionar atenció mitjançant enfocaments de gestió de la salut 
de la població; Prestar atenció clínica a través de la telemedicina i derivar aquells per als quals sigui 
necessari; Utilitzeu HIE per identificar i accedir a la informació del pacient en diferents entorns clínics; 
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Utilitzar i guiar la implementació de CDS; Utilitzeu la tecnologia de la informació per millorar la seguretat 
del pacient. 

Altra informació rellevant No aplica. 
Qualitat 
Mida de la mostra 5 
Característica de la mostra Un informàtic implicat a nivell nacional en el lideratge de l'educació informàtica i el desenvolupament de 

la nova subespecialitat d'informàtica clínica; Un internista-informàtic que presideix el comitè del currículum 
de la facultat de medicina i que participa activament en el nou equip de desenvolupament del currículum; 
Un metge de família i innovador en l'ús de la simulació per ensenyar i avaluar l'ús de l'EHR per part dels 
estudiants de medicina; Un investigador de metges d'atenció crítica que utilitza la simulació d'EHR per 
avaluar la capacitat dels residents per detectar patrons importants en les dades d'atenció crítica; Un 
informàtic i antic director associat del programa de residència de medicina interna també implicat en les 
dues activitats anteriors. 

Elecció de la mostra No es reporta.  
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí. 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí. 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí. 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Hilty, 2019 
Títol referencia Mobile Health, Smartphone/ Device, and Apps for Psychiatry and Medicine Competencies, Training, and 

Faculty Development Issues 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 01/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència Hilty DM, Chan S, Torous J, Luo J, Boland RJ. Mobile Health, Smartphone/Device, and Apps for Psychiatry 

and Medicine:  Competencies, Training, and Faculty Development Issues. Psychiatr Clin North Am. 
setembre 2019;42(3):513-34. 

Objectius i mètodes 
Objectiu/s Exposar les competències necessàries per a la telepsiquiatria.  
Preguntes investigables No aplica. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No aplica.  
Mètode qualitatiu utilitzat Descripció fenomen d’interès a partir de la revisió narrativa de la literatura i panell d’experts. 
Mètode i procediments d’anàlisi No aplica. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No aplica. 
Participants 
Població No aplica. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

No aplica. 

Criteris d’inclusió No aplica. 
Criteris d’exclusió No aplica. 
Edat No aplica. 
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Sexe No aplica. 
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic No es reporta. 
Context clínic Atenció especialitzada. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències. 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

8 

Temes o dominis Aprenentatge basat en sistemes; Atenció del pacient; Coneixement; Habilitats comunicatives i 
interpersonals; Professionalitat; Pràctica basada en sistemes; Tecnologia 

Número de competències o 
capacitats 

143 

Competències o capacitats 
reportades 

Diagnosticar problemes complexos i/o resoldre problemes no rutinaris que afecten l'equip 
Reconeix els problemes i implica el pacient (p. ex., pot utilitzar una aplicació un pacient deprimit?); Afegiu 
oportunitats d'aprenentatge basades en tecnologia a les activitats habituals; Compliu amb les directrius 
professionals i governamentals; Ajusteu els paràmetres d'avaluació regulars per incorporar exemples en 
temps real; Ajustar el risc i la seva gestió a una tecnologia específica i instruir als altres sobre els 
inconvenients en l'assistència sanitària; Assessorar l'administració sobre (in) eficiència; Assessorament 
en comunicació: eviteu l'humor, els comentaris autocrítics i les bromes; maneres d'expressar l'empatia; 
Assessorament sobre problemes específics de salut mental/conductual i poblacions específiques de 
pacients amb contraindicacions relatives/absolutes; Assessorar/ensenyar als companys sobre com 
avaluar les eines de suport a la decisió; Analitzeu què passa i feu ajustos per a la propera vegada; Anticipar 
les trampes habituals i com prevenir-les/mitigar-les; Aplicar les lleis i regulacions rellevants en persona a 
qualsevol o totes les jurisdiccions a aquestes tecnologies i ajustar l'atenció clínica; Aplicar/adaptar els 
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principis de millora de la qualitat en persona per ajustar l'avaluació i/o l'atenció; Pregunteu sobre les 
preferències i com influeixen aquestes relacions amb la família, els companys i els companys 
professionals; Avalueu si un pacient no hauria d'utilitzar SP/dispositiu i/o aplicacions i documentar-los; 
Avaluar si l'ús és important per a la vida personal i/o la cura de la salut; Avaluar l'ús saludable i no saludable 
en la vida personal i la cura de la salut; Atendre els problemes d'abast en persona i observar els canvis; 
Atendre la privadesa, la confidencialitat i els límits professionals; Tingueu en compte els problemes legals, 
de facturació i jurisdiccionals (per als medicaments); Tingueu en compte que les tecnologies presencials 
i altres tenen similituds/diferències; Sigues flexible i obert a l'aprenentatge; Sigues flexible a l'hora de parlar 
d'ús; Aclareix l'accés públic o privat (és a dir, a EHR; Aclareix/escriviu les comunicacions; Comunicació i 
privadesa de dades; Comunicar i enviar dades de manera privada; Compareu els avantatges i els contres 
de les operacions manuals; Comparar/contrastar informació entre professions i estats/governs; 
Considereu totes les fonts d'informació sobre les decisions; Considereu com es veuen afectades la 
intimitat, l'emoció i la relació terapèutica; Considereu les preferències i altres implicacions d'ús i 
preferència; Considereu el paper de la tecnologia en la cura; Considereu la necessitat d'informació 
col·lateral; Vista bàsica d'exemples de comunicació d'altres persones amb l'aprenent/supervisor; Definir 
salut mòbil, SP/dispositiu i/o aplicacions i diversos usos i riscos/avantatges per als pacients; Demostrar 
un ampli coneixement d'ús i assessorar els companys; Demostrar flexibilitat i decidir Entrenar, supervisar 
i consultar per optimitzar l'avaluació amb el pacient del paper de SP/dispositiu i/o aplicacions; Determina 
el millor context per a l'ensenyament i l'aprenentatge (p. ex., supervisió, seminari/conferència de casos); 
Desenvolupar educació addicional específica de tecnologia a curt i/o llarg termini; Desenvolupa i supervisa 
exemples in situ; Desenvolupar estratègies legals i reguladores (p. ex., emergències); Desenvolupar 
estratègies per complir i adaptar els estàndards presencials; Desenvolupar/fomentar actituds i habilitats 
per a la coherència i la qualitat de l'avaluació; Discrimina els tipus d'ús personal; Discutiu les expectatives 
dels pacients; Discutiu l'impacte de l'ús de SP/dispositiu i/o aplicacions amb altres persones; Discutiu els 
problemes si sorgeixen amb opcions asíncrones i organitzeu opcions alternatives; Discutiu l'abast de la 
comunicació, aclareix les expectatives i anticipa problemes; Discutiu qüestions específiques per als 
pacients amb els membres de l'equip per a l'atenció i la comunicació; Educar els participants sobre 
principis i mesures tecnològiques específiques; Educar el pacient sobre els avantatges i els contres de les 
opcions asíncrones; Eduqueu el pacient sobre les lleis existents i adapteu-les si no n'hi ha; Eduqueu el 
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pacient per trucar i/o establir una cita addicional per a emergències; Educar/consultar els seus companys 
sobre l'ús de la tecnologia asíncrona; Avalueu els pros i els contres dels nous productes i opcions; 
Expliqueu maneres d'aprendre millor a utilitzar un producte SP/dispositiu i/o aplicacions; Aconseguiu 
experiència amb SP/dispositiu i/o aplicacions; Identifiqueu 1 pacient potencial i 1 risc de proveïdor d'ús de 
SP/dispositiu i/o aplicacions (és a dir, infracció de límits o privadesa); Identifiqueu 2-3 riscos per a pacients 
i proveïdors i preveniu-los, mitigueu-los o elimineu-los (p. ex., utilitzeu la configuració de privadesa; eviteu 
l'autodivulgació; gestioneu el ciberassetjament); Identificar i adherir-se a les lleis i regulacions rellevants a 
les jurisdiccions de pràctica del pacient; Identificar i solucionar problemes de comunicació; Identificar les 
diferències entre l'atenció presencial, TP, SP (dispositiu i/o aplicacions); Identifiqueu els 
avantatges/inconvenients de l'ús de SP/dispositiu i/o aplicacions i amb quins propòsits; Identificar la 
seguretat i altres factors de risc d'ús; Si és raonable, centra part de la visita en l'ús de SP/dispositiu i/o 
aplicacions i altres tecnologies per parlar en profunditat; Inclou el consentiment informat de SP/dispositiu 
i/o aplicacions específicament; Incorpora SP/dispositiu i/o aplicacions impacten en la vida professional 
relacionada amb l'assistència sanitària; Incorporar i integrar dades al flux de treball amb tecnologia; Instruir 
sobre les variacions culturals i com adaptar els enfocaments d'avaluació i gestió segons les diferències; 
Instruccions sobre els fonaments de l'ajust al paràmetre(s) SP/dispositiu i/o aplicacions per ajudar en la 
presa de decisions; Instruir sobre les opcions de salut a la llar per millorar l'avaluació i el tractament; 
Instrucció sobre l'impacte dels mètodes de comunicació asíncrons i síncrons; Instruccions sobre 
l'enfocament de la salut mòbil, seleccions d'aplicacions i avantatges i contres; Integra SP/D i/o aplicacions 
en l'enfocament biopsicosocial; Integra les dades a l'atenció; Integrar detalls de l'ús personal i sanitari a 
l'historial; Integra l'ús de SP/dispositiu i/o aplicacions en un objectiu de tractament per supervisar i implicar; 
Integració amb avaluacions generals presencials i longitudinals; Mantenir l'objectiu principal compartit; 
Coneix les coses bàsiques i les coses a no fer; Saber si una aplicació es basa en l'evidència i s'utilitza en 
un enfocament clínic basat en l'evidència; Aprèn a projectar-te i expressar empatia; Aprèn/ensenya sobre 
tecnologies i comparteix informació amb els altres; Feu comunicacions breus i clares; Monitoritzar l'ús 
continu i documentar esdeveniments memorables i problemàtics; Name 2 o 3 de salut mòbil, SP/dispositiu 
i/o aplicacions amb avantatges i contres; Navegueu per opcions, si cal, i assessoreu els pacients sobre 
l'objectiu i el propòsit; Obteniu assessorament clínic i/o legal, segons correspongui; Participar en la revisió 
de gràfics, conferències de casos/morbiditat i mortalitat i altres activitats relacionades amb l'atenció 
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presencial i basada en la tecnologia; Pilot 1 o 2 SP/dispositiu i/o aplicacions amb companys per aprendre 
opcions de comunicació; Practiqueu dins de l'abast i eduqueu el pacient amb la llicència i els estàndards 
(p. ex., la regla de justificació de la Comissió Federal de Comerç); Prevenir, identificar i gestionar barreres, 
obstacles i errors de comunicació; Prevenir, identificar i estratificar el risc en funció de la història (p. ex., 
no és bo per al pla de tractament); Habilitat professional amb 2-3 SP/dispositiu i/o aplicacions i una 
plataforma de salut mòbil; Oferir orientació al pacient i a la família sobre una comunicació eficaç; 
Proporciona lideratge als col·legues en polítiques organitzatives o currículums per a SP/dispositiu i/o 
aplicacions i professionals; Proporciona lideratge als col·legues en polítiques organitzatives o plans 
d'estudis per a SP/dispositiu i/o aplicacions i professionalitat; Recall definició de salut mòbil, dispositiu SP/ 
i/o aplicacions; Reconèixer i informar problemes; Reconeix els problemes de límits; Reconèixer els 
impactes de la cultura en l'ús i altres tendències a les poblacions; Reflexioneu sobre els contextos 
personals i professionals i sobre les infraccions de microlimites i macrolímites (p. ex., enviar missatges de 
text al pacient després de l'horari); Reflexioneu sobre els avantatges i els contres de l'ús i una millor 
pantalla; Investigar i aplicar eines; La recerca i el desenvolupament d'enfocaments mantenen una relació 
terapèutica; Investigar i difondre procediments per prevenir problemes i gestionar problemes clínics i 
administratius; Investiga/ensenya/consulta sobre enfocaments de qualitat clínica (p. ex., dur/programari; 
accessoris; resolució de problemes); Revisa exemples amb l'aprenent/ supervisor; Aplicació del model a 
seguir d'habilitats presencials a tecnologies síncrones i asíncrones (és a dir, salut mòbil) 
Voluntat de model a seguir per participar millora; Model a seguir, ensenyar/consultar als altres per 
gestionar problemes ètics complicats per a la pràctica i la identitat professional; Pantalla per a l'ús de la 
privadesa del pacient; Demaneu consulta, quan sigui necessari; Busqueu educació tecnològica específica; 
Seep consells sobre mèrit i mètode de respostes als pacients; Seleccioneu el millor mode per a una tasca 
determinada: SP/dispositiu i/o aplicacions, correu electrònic/text, telèfon i/o en persona; Seleccioneu 
l'opció en funció de les preferències i habilitats del pacient; Polítiques i procediments de torn de Hilty – 
COMP; Historial estàndard i pantalla bàsica; Sintetitza informació de TP, SP/dispositiu i/o aplicacions en 
persona i altres mètodes (incloses dades discordants); Ensenya diverses varietats de SP/dispositiu i/o 
aplicacions; consulta amb els companys; Ensenyar/consultar sobre com analitzar, seleccionar i avaluar 
les opcions de millora de la qualitat; Ensenya/consulta sobre adaptacions tecnològiques i presencials i 
segueix qüestions legals, fiscals i normatives; Ensenyar/consultar en persona les lleis i regulacions 
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aplicades a les tecnologies; Ensenyament/consulta sobre estàndards de pràctica; Ensenyar/consultar als 
col·legues sobre les directrius de bones pràctiques; Ensenyar/consultar a equips d'educació 
interprofessional sobre/rols i pràctiques; donar feedback; Entrenar, supervisar i consultar per optimitzar 
l'avaluació; Triatge complex, problemes urgents/emergents per a l'atenció presencial; Comprendre, educar 
i avaluar com l'ús afecta la comunicació, la creació de relacions, l'espontaneïtat i la qualitat; Actualitzeu i 
consulteu els consells reguladors i les autoritats sanitàries; Utilitzeu EHR per recollir i organitzar dades i 
implementar decisions basades en l'evidència; Utilitzeu l'etiqueta bàsica; Utilitzeu paràmetres d'avaluació 
per a la presa de decisions i la cura; Utilitzeu i ajusteu el suport de decisions; Utilitzeu avaluacions globals 
de pacients, equip i clínica sobre l'atenció presencial i basada en la tecnologia; Utilitzeu mètodes 
presencials/síncrons per a problemes urgents; Utilitzeu la consulta individual com una oportunitat per 
construir una relació contínua; Utilitzeu sensors, monitors remots i altres dispositius en diferents llocs; 
Peseu els pros i els contres de l'eina o aplicació de suport a la decisió; Sopesa els avantatges i els contres 
de l'ús i la transferència de dades amb principis clínics i ètics 

Altra informació rellevant Les competències s’organitzen en funció de 3 nivells d’expertesa diferent. 
Qualitat 
Mida de la mostra No aplica. 
Característica de la mostra No aplica. 
Elecció de la mostra No aplica. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No aplica. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Hübner, 2018 
Títol referencia Technology Informatics Guiding Education Reform – TIGER*. An International Recommendation 

Framework of Core Competencies in Health Informatics for Nurses 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 02/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència Hübner U, Shaw T, Thye J, Egbert N, Marin HDF, Chang P, et al. Technology Informatics Guiding 

Education Reform - TIGER. Methods Inf Med. 2018;57(5):e30-42. 
Objectius i mètodes 
Objectiu/s Definir i validar empíricament un marc d'àrees de competència bàsiques acceptades globalment en 

informàtica de la salut i enriquir aquest marc amb informació exemplar derivada dels entorns educatius 
locals. 

Preguntes investigables No es reporta. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No aplica. 
Mètode qualitatiu utilitzat Enquestes i grups de discussió. 
Mètode i procediments d’anàlisi No es reporta. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics Protocol aprovat pel Ethical Committee for Research at Hochschule Osnabrück Germany 
Participants 
Població Experts en salut digital de 21 països diferents.  
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Infermeres amb perfil clínic, coordinador, gestió de la qualitat, gestió del servei, gestió de les TIC.  

Criteris d’inclusió No es reporta.   
Criteris d’exclusió No es reporta. 
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Edat No es reporta. 
Sexe No es reporta.  
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic Internacional. 
Context clínic Qualsevol nivell assistencial.  
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències. 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

6 

Temes o dominis Aspectes ètics i legals; Dades, informació i coneixement; Gestió dels cicles de vida dels sistemes 
(informàtics); Gestió en informàtica; Intercanvi d'informació; Tecnologia mèdica i bioestadística. 

Número de competències o 
capacitats 

24 

Competències o capacitats 
reportades 

Tecnologia d'assistència per a persones grans; Imatge biomèdica i processament de senyals; 
Bioestadística/estadística; Gestió del canvi i gestió dels grups d'interès; Protecció de dades i seguretat; 
Suport a les decisions per part d'IT; Ètica i TI; Gestió financera; Gestió de recursos humans; IT gestió de 
riscos; Sistemes d'informació i comunicació; Gestió de la informació i el coneixement en l'atenció al 
pacient; Gestió de la informació en recerca; Gestió de la informació en l'ensenyament, la formació i 
l'educació; Documentació d'infermeria (incloses les terminologies); Principis de gestió; Principis 
d'informàtica d'infermeria; Gestió de processos; Gestió de projectes; Gestió de la qualitat; Planificació de 
recursos i logística; Gestió estratègica i lideratge; eHealth. telemàtica i telesalut 

Altra informació rellevant Organitzat d’acord amb 5 rols diferents.  
Qualitat 
Mida de la mostra 43 
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Característica de la mostra Experts en infermeria de 21 països diferents. 
Elecció de la mostra Directament mitjançant correu electrònic. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Jidkov, 2019 
Títol referencia Health informatics competencies in postgraduate medical education and training in the UK: a mixed methods 

study 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 02/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Scoping Review 
Idioma Anglès 
Citació referència Jidkov L, Alexander M, Bark P, Williams JG, Kay J, Taylor P, et al. Health informatics competencies in 

postgraduate medical education and training in  the UK: a mixed methods study. BMJ Open. març 
2019;9(3):e025460. 

Objectius i mètodes 
Objectiu/s a) Desenvolupar estàndards internacionals d'HI actualitzats, basats en l'evidència, per a la formació mèdica 

de postgrau i b) avaluar les competències d'informàtica en salut que es requereixen actualment a les 71 
especialitats mèdiques del Regne Unit, en comparació. amb aquests estàndards. 

Preguntes investigables No es reporta. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No es reporta. 
Mètode qualitatiu utilitzat Scoping review, anàlisis del contingut curricular i panell d’experts. 
Mètode i procediments d’anàlisi Revisió de la literatura, anàlisis de contingut curricular i panell d’experts. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics  Els participants van donar el seu consentiment de participació que va ser lliure i voluntària.  
Participants 
Població Metges 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Professionals actius.  

Criteris d’inclusió No es reporta.  
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Criteris d’exclusió No es reporta. 
Edat No es reporta. 
Sexe No es reporta. 
Altres dades 
sociodemogràfiques rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic Nacional: Regne Unit. 
Context clínic No es reporta.  
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

6 

Temes o dominis  Apoderament del pacient; Comunicació digital; Gestió de la informació i el coneixement; Governança de la 
informació i seguretat; Ús del sistema i seguretat del clínica; Tecnologies emergents 

Número de competències o 
capacitats 

20 

Competències o capacitats 
reportades 

 Actualització constant;  Actualització i procediments de governança clínica rellevants relacionades amb 
l'increment de les tecnologies digitals;  Assegurar que la participació dels pacients i la seva elecció no passa 
per alt atès a l'increment de la digitalització; Capacitat de valorar de manera crítica les noves tecnologies i 
tenir consciència amb relació als efectes bons i dolents del disseny del sistema;  Cerca i suport de decisions 
i fonts emmagatzament d'informació digital; Coneixement pràctic de ciberseguretat; Consciència de les 
futures direccions de les tecnologies de la salut per a la integració d'aquestes en la seva pràctica habitual; 
Conèixer com els pacients utilitzen els recursos informàtics i com això pot impactar en la seva salut; 
Ensenyar als pacients a detectar, valorar i tuilitzar recursos informàtics per a la gestió de la seva pròpia 
salut.; Entender els riscos de la infra i sobre comunicació; Entender les propietats dels diferents mitjans; 
Habilitat per valorar de manera crítica els impactes del hardware; Incrementar la freqüència del treball 
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remot;  Intercanvi de dades i informació digital del pacient sistmes d'atenció compartida, protecció de dades 
i seguretat; Utilització de l'HC en la pràctica clínica habitual amb èmfasi en la e-prescripció; Ús de dades 
secundàries i el seu anàlisis. 

Altra informació rellevant Les competències es dirigeixen a les 71 especialitats mèdiques que hi ha al Regna Unit. 
Qualitat 
Mida de la mostra 7 experts. 
Característica de la mostra Metges. 
Elecció de la mostra No es reporta. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part 
dels autors: 

Sí 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Rutledge, 2021 
Títol referencia Telehealth Competencies for Nursing Education and Practice 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 02/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència Rutledge CM, O’Rourke J, Mason AM, Chike-Harris K, Behnke L, Melhado L, et al. Telehealth 

Competencies for Nursing Education and Practice The Four P’s of Telehealth. NURSE Educ. 
2021;46(5):300-5. 

Objectius i mètodes 
Objectiu/s Descriure el desenvolupament de les competències per a l’educació i la pràctica de la telesalut. 
Preguntes investigables No es reporta. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) Les 4 Ps del marc teòric de la telesalut. 
Mètode qualitatiu utilitzat Revisió de la literatura i metodologia Delphi modificada.  
Mètode i procediments d’anàlisi No es reporta. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics  No es reporta. 
Participants 
Població 23 professionals d’infermeria 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Professionals clínics actius. 

Criteris d’inclusió No es reporta. 
Criteris d’exclusió No es reporta. 
Edat No es reporta. 
Sexe No es reporta. 
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Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No es reporta. 

Context 
Context geogràfic No es reporta. 
Context clínic No es reporta. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

4 

Temes o dominis Avaluació de l'impacte i els resultats del programa de telesalut; Lliurement dels serveis de telesalut al 
pacient; Planificació per a la implementació d'un programa de telesalut; Procés de preparació per a la 
implementació del telesalut. 

Número de competències o 
capacitats 

67 

Competències o capacitats 
reportades 

Trieu les preguntes que s'haurien de fer a un pacient per entendre l'eficàcia de la visita; Recull una història 
i un físic mitjançant una experiència simulada; Recull informació sobre la ubicació per a 
seguretat/emergències; Recull altra informació relacionada amb l'assistència sanitària; Rutledge COMP: 
defineix la telesalut i la influència en l'entorn sanitari actual; Demostrar un comportament i una comunicació 
adequats i professionals mentre està connectat a un altre lloc; Demostrar la documentació, la referència, 
la codificació i la facturació adequades; Demostrar l'avaluació de les dades clíniques durant les visites de 
telesalut sincròniques sense perifèrics; Demostrar com realitzar una avaluació clínica amb i sense 
perifèrics; Rutledge COMP: demostra al pacient, al cuidador i al proveïdor d'atenció mèdica informació de 
seguiment després de la trobada; Demostrar la competència per fer una història clínica, realitzar un 
examen físic adequat i generar diagnòstics diferencials mitjançant la telesalut; Demostrar la competència 
en l'ús de tecnologies de telesalut síncrones i asíncrones; Demostrar l'etiqueta i la professionalitat de la 
telesalut durant la videoconferència; Rutledge COMP: demostra l'ús de perifèrics com l'otoscopi, la càmera 
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manual i l'estetoscopi mentre està connectat a un altre lloc; Demostrar l'ús adequat dels perifèrics durant 
una visita de telesalut; Descriu l'adequació d'una visita de telesalut per al pacient/afecció; Descriu els 
beneficis dels serveis de telesalut desitjats; Descriu els factors limitants; Descriu els requisits de les 
tecnologies de telesalut que s'han d'avaluar abans de la implementació; Descriure tipus de 
tecnologia/models tecnològics; Determinar els requisits de tecnologia/equips adequats per a diferents 
serveis/poblacions de telesalut; Desenvolupar un pla i atenció de seguiment; Desenvolupar un pla 
d'avaluació global per a un programa de telesalut; Descobriu la disponibilitat/cobertura d'assegurances de 
mala praxis específiques de telesalut; Discutiu les barreres culturals que es poden enfrontar amb l'ús de 
la telesalut i com abordar aquestes barreres; Discutiu els recursos reguladors actuals per a la telesalut i 
utilitzeu aquests recursos a l'hora d'avaluar un pacient; Discutiu com es gestionarà la pèrdua de connexió; 
Discutiu com la telesalut millora els resultats dels pacients pel que fa a reduir la readmissió, reduir les 
transferències innecessàries i augmentar la continuïtat de l'atenció.; Discutiu com mantenir la 
confidencialitat i la cura amb l'ús de la telesalut; Discutiu la missió de les organitzacions relacionada amb 
la telesalut; Discutiu les limitacions clíniques de la tecnologia de telesalut 
Examineu els reptes d'utilitzar la tecnologia en l'entorn sanitari 
Expliqueu els avantatges de la telesalut exclusius dels proveïdors d'especialitat o consultoria 
Expliqueu els avantatges d'utilitzar la tecnologia en diferents entorns sanitaris 
Expliqueu la tecnologia emergent juntament amb els beneficis i els reptes que poden suposar 
Expliqueu la llicència adequada necessària quan s'utilitza la telesalut; Història i avaluació física; Rutledge 
COMP: identifiqueu els serveis de telesalut desitjats; Identificar factors facilitadors; Identificar com 
demanar i obtenir proves de diagnòstic; Identificar si el pacient ha consentit la visita; Identifiqueu el 
personal necessari per al lliurament de telesalut; Rutledge COMP: identifica les opcions de 
reemborsament per a la telesalut (modals de lliurament, poblacions, especialitats/salut conexa); Identificar 
les categories de tecnologies de telesalut i com es poden interconnectar; Identificar els reptes d'avaluar 
un pacient sense utilitzar dades tàctils; Rutledge COMP: opereu amb equips de telesalut i feu una connexió 
a un altre lloc; Rutledge COMP: esborra les dades que s'han de recollir de la pràctica sobre l'eficàcia, 
l'eficiència, el cost i les experiències del personal; Rutledge COMP: descriu com mantenir la 
confidencialitat del pacient, la privadesa del pacient i com obtenir el consentiment informat; Rutledge 
COMP: descriu els problemes que s'han de tenir en compte tant en llocs distants com d'origen per al 
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lliurament de telesalut; Rutledge COMP: defineix les normes i regulacions que afecten la prestació de 
telesalut; Planifiqueu la visita amb aquells que han de ser de visita; Prepareu un lloc de telesalut remot; 
Preparar i avaluar els protocols necessaris per oferir un programa de telesalut; Rutledge COMP: preparar 
un entorn/una sala eficaç per al lliurament de telesalut; Preparar-se per a la privadesa/confidencialitat; 
Identificar totes les persones presents i els seus rols/relació; Reconeix la informació que requereix una 
visita de seguiment en persona; Reconèixer les normes de privadesa/informació de salut protegida (PHI) 
específiques de la telesalut; Rutledge COMP: reconèixer els requisits de l'acord d'associació comercial 
(BAA) relacionats amb els proveïdors de telesalut; Reconèixer la importància d'un acord de socis 
comercials (BAA) amb proveïdors de telesalut; Reconèixer les habilitats tècniques necessàries pel 
personal/personal; Rutledge COMP: reconèixer quan s'ha d'utilitzar i quan no s'ha d'utilitzar la telesalut; 
Mostra un proveïdor/cuidador remot a l'examen necessari per a la visita; Mostra un telepresentador o 
cuidador mitjançant un examen adequat mitjançant perifèrics; Rutledge COMP: completar amb èxit una 
rotació clínica (/experiència) en un entorn de telesalut; Suport a la col·laboració de l'equip interprofessional 
mitjançant tecnologies de telesalut; Etiqueta de telesalut; Utilitzeu eines per avaluar la prestació i l'impacte 
de la telesalut. 

Altra informació rellevant No aplica. 
Qualitat 
Mida de la mostra 59 
Característica de la mostra No es reporta. 
Elecció de la mostra No es reporta. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí 
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Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Silverman, 2019 
Títol referencia Domains, tasks, and knowledge for clinical informatics subspecialty practice:  results of a practice 

analysis 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 02/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència Silverman HD, Steen EB, Carpenito JN, Ondrula CJ, Williamson JJ, Fridsma DB. Domains, tasks, and 

knowledge for clinical informatics subspecialty practice:  results of a practice analysis. J Am Med Inform 
Assoc. juliol 2019;26(7):586-93. 

Objectius i mètodes 
Objectiu/s Desenvolupar una descripció completa i actual del que fan els diplomàtics de la Subespecialitat 

d'Informàtica Clínica (CIS) i què necessiten saber. 
Preguntes investigables No es reporta. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No es reporta. 
Mètode qualitatiu utilitzat Enquestes. 
Mètode i procediments d’anàlisi Anàlisis formal de la pràctica.  
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics  No es reporta. 
Participants 
Població Metges diplomats per la American Board of Preventive Medicine 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Metges actius. 

Criteris d’inclusió No es reporta. 
Criteris d’exclusió No es reporta. 
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Edat 2,2% entre 25 i 34 anys, 24,7% entre 35 i 44 anys, 34,5% entre 45 i 54 anys, 26,9% entre 55 i 65 anys, 
5,7% > 65 anys, 6% desconegut. 

Sexe No es reporta. 
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No es reporta. 

Context 
Context geogràfic Nacional: Estats Units. 
Context clínic No es reporta. 
Troballes 
Terme competències vs capacitats Habilitats (skills). 
Número de temes o dominis 
reportades 
 

5 

Temes o dominis Coneixement bàsic i habilitats; Resultats i millora de la provisió de cuidats; Sistemes d’informació 
corporatius; Anàlisis de dades i governança de dades; Professionalitat i lideratge. 

Número de competències o 
capacitats 

139 

Competències o capacitats 
reportades 

No es reporten. 

Altra informació rellevant Les 139 habilitats es relacionen amb 42 tasques.  
Qualitat 
Mida de la mostra 316 
Característica de la mostra 2,2% entre 25 i 34 anys, 24,7% entre 35 i 44 anys, 34,5% entre 45 i 54 anys, 26,9% entre 55 i 65 anys, 

5,7% > 65 anys, 6% desconegut. El 22,5% eren dones, el 6,6% sexe desconegut. 
Elecció de la mostra No es reporta. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta. 
Reflexivitat  
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Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Valenta, 2018 
Títol referencia AMIA Board White Paper: AMIA 2017 core competencies for applied health informatics education at the 

master’s degree level 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 02/12/2021 
Tipus de publicació i disseny White paper. 
Idioma Anglès 
Citació referència Valenta AL, Berner ES, Boren SA, Deckard GJ, Eldredge C, Fridsma DB, et al. AMIA Board White Paper: 

AMIA 2017 core competencies for applied health informatics  education at the master’s degree level. J Am 
Med Inform Assoc. desembre 2018;25(12):1657-68. 

Objectius i mètodes 
Objectiu/s Presentar els dominis fonamentals amb exemples d'aspectes clau de les competències (coneixements, 

habilitats i actituds) que es destinen al desenvolupament del currículum i l'avaluació de la qualitat de 
l'acreditació per a l'ensenyament de grau (nivell de màster) en informàtica aplicada a la salut. 

Preguntes investigables No aplica. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No aplica. 
Mètode qualitatiu utilitzat Panell d’experts. 
Mètode i procediments d’anàlisi No aplica.  
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No aplica. 
Participants 
Població No aplica. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

No aplica. 

Criteris d’inclusió No aplica. 
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Criteris d’exclusió No aplica. 
Edat No aplica. 
Sexe No aplica. 
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic Nacional: Estats Units. 
Context clínic Qualsevol nivell assistencial. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències. 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

10 

Temes o dominis Salut; Tecnologia i ciències de la informació; Ciències socials i conductuals; Ciències de les tecnologies 
de la informació i la salut; Sistemes socio-tècnics i factors humans; Aspectes socials i conductuals de la 
salut; Professionalitat; Pràctica interprofessional col·laborativa; Lideratge.  

Número de competències o 
capacitats 

10 

Competències o capacitats 
reportades 

Aplicar models, que poden dependre de l'àrea d'aplicació del programa de formació, per abordar 
problemes socials i de comportament relacionats amb la salut de les persones, les poblacions i les 
organitzacions;  Aplicar les habilitats de creació de relacions i els principis de la comunicació 
interprofessional d'una manera sensible i responsable que afavoreixi un enfocament d'equip per resoldre 
problemes complexos d'informació de salut i salut;  Aplicar les teories del comportament social i 
l'enginyeria de factors humans al disseny i avaluació de sistemes i tecnologies d'informació; Demostrar 
pràctiques professionals que incorporen principis ètics i valors de la disciplina;  Descriu la història, els 
objectius, els mètodes (incloses les dades i la informació utilitzades i produïdes) i els reptes actuals dels 
principals camps de les ciències de la salut;  Dissenyar una solució a un problema d'informació biomèdica 
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o de salut aplicant el pensament computacional i de sistemes, la ciència de la informació i la tecnologia;  
Utilitzeu mètodes, conceptes i eines de lideratge i seguiment per motivar els altres a assolir una visió 
d'informàtica de salut;  Identificar els conceptes, mètodes i eines de ciència i tecnologia de la informació 
aplicables;  Identificar els efectes de les teories, mètodes i models socials, conductuals, legals, psicològics, 
de gestió, cognitives i econòmiques aplicables a la informàtica de la salut des de múltiples nivells, inclosos 
l'individu, el grup social i la societat;  Integrar i aplicar les teories, models i eines de les ciències i 
tecnologies socials, empresarials, humans, del comportament i de la informació per dissenyar, 
implementar i avaluar solucions d'informàtica de salut. Les teories, els models i les eines poden dependre 
de l'àrea d'aplicació del programa de formació. 

Altra informació rellevant També detalla aptituds, habilitats i coneixements organitzats en 10 dominis principals.  
Qualitat 
Mida de la mostra No aplica. 
Característica de la mostra No aplica. 
Elecció de la mostra No aplica. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No aplica. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Van Houwelingen, 2016 
Títol referencia Competencies required for nursing telehealth activites: A Delphi-study. 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 02/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu 
Idioma Anglès 
Citació referència van Houwelingen CTM, Moerman AH, Ettema RGA, Kort HSM, Ten Cate O. Competencies required for 

nursing telehealth activities: A Delphi-study. Nurse Educ Today. abril 2016;39:50-62. 
Objectius i mètodes 
Objectiu/s Identificar les competències necessàries per desenvolupar les diferents activitats realitzades en el marc 

de la telesalut.  
Preguntes investigables a) Quines activitats professionals confiables de telesalut d'infermeria (NT-EPA) poden realitzar les 

infermeres per donar suport als pacients que viuen en la comunitat?  
b) Quins coneixements, actituds i habilitats han d'adquirir les infermeres abans de poder-los confiar les 
activitats de telesalut derivades de la pregunta 1? 

Perspectiva teòrica (si s’indica) No es reporta. 
Mètode qualitatiu utilitzat Estudi Delphi. 
Mètode i procediments d’anàlisi El nivell de consens es va analitzar mitjançant al freqüència d’ítems. La anàlisis qualitatiu es va realitzar 

mitjançant la codificació axial.  
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No aplica atès a la naturalesa de l’estudi. 
Participants 
Població Personal d’infermeria i tècnics d’infermeria. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

Personal d’infermeria actiu. 
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Criteris d’inclusió No es reporta.  
Criteris d’exclusió No es reporta.  
Edat El 27,5% tenia entre 23 i 32 anys, el 13,7% entre 33 i 42, el 21,6% entre 43 i 52, el 33,3 entre 53 i 62 anys 

i el 3,9% entre 63 i 79 anys. 
Sexe 68,6% dones. 
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

El 19,6% tenia 1 any d’experiència en telesalut, el 84,3% entre 1 i 4 anys, el 19,6% entre 4 i 10 anys, i el 
9,8% més de 10 anys.  

Context 
Context geogràfic No es reporta. 
Context clínic No es reporta. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències. 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

5 

Temes o dominis Habilitats clíniques; Habilitats comunicatives; Habilitats generals; Habilitats per a la implementació; 
Habilitats tecnològiques 

Número de competències o 
capacitats 

52 

Competències o capacitats 
reportades 

 Competències analítiques: és capaç de pensar creativament per resoldre problemes;  Competències 
bàsiques de les TIC, com ara l'ús d'Internet − i un ordinador personal;  Habilitats d'entrenament;  Habilitats 
comunicatives: és capaç d'escoltar i fer preguntes enfocades al pacient, parafrasejant i resumint les 
respostes reticents;  Empatia: és capaç de reconèixer (a distància) les necessitats del pacient i la situació 
assistencial;  És capaç d'avaluar les necessitats i preferències del pacient pel que fa a la telesalud;  És 
capaç d'avaluar si la tecnologia de telesalut és convenient per al pacient mitjançant l'ús de criteris 
establerts;  És capaç de comprovar la funcionalitat de l'equip; És capaç de combinar l'experiència clínica 
de manera eficaç amb la tecnologia de telesalut en la presa de decisions; És capaç de comunicar-se a 
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través de diferents disciplines; És capaç de comunicar-se clarament en videoconferència i sap què fer per 
millorar el contacte; És capaç de comunicar de manera eficaç els beneficis de les tecnologies de telesalut; 
És capaç d'elaborar un pla de prevenció de riscos per donar suport als pacients per a una vida independent 
i segura;  És capaç de crear un entorn confidencial i un ambient agradable a les videoconferències; És 
capaç de prioritzar i canviar ràpidament entre diferents pacients i diferents peticions d'ajuda; És capaç de 
proporcionar consells sobre informació de salut fiable a Internet; llocs web, portals d'atenció mèdica i 
aplicacions mòbils; És capaç de posar els pacients a gust quan se senten insegurs sobre l'ús de la 
tecnologia; És capaç d'entrenar el pacient per utilitzar l'equip; És capaç d'utilitzar els registres mèdics 
electrònics; És capaç d'utilitzar dades relacionades amb la salut de manera eficaç 2 en l'atenció al pacient; 
És capaç d'utilitzar dades relacionades amb la salut de manera eficaç en l'atenció al pacient; Es centra en 
la comunicació i és capaç de revelar el problema dels pacients a través de preguntes específiques; 
Tècniques de motivació; Habilitats d'observació: interpreta les expressions no verbals i verbals de la 
manera correcta durant la videoconferència; Protegeix la privadesa de si mateix i del pacient en l'ús de 
tecnologies de telesalut; Competències tecnològiques en l'àmbit de les noves tecnologies; Triatge i 
habilitats de raonament clínic. 

Altra informació rellevant No aplica.  
Qualitat 
Mida de la mostra 51 
Característica de la mostra Personal d’infermeria formada en 6 escoles diferents. 68,6% dones, el 27,5% tenia entre 23 i 32 anys, el 

13,7% entre 33 i 42, el 21,6% entre 43 i 52, el 33,3 entre 53 i 62 anys i el 3,9% entre 63 i 79 anys. El 
19,6% tenia 1 any d’experiència en telesalut, el 84,3% entre 1 i 4 anys, el 19,6% entre 4 i 10 anys, i el 
9,8% més de 10 anys. 

Elecció de la mostra No es reporta.  
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta.  
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

Sí 

Aspectes generals 
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Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Association of American Medical Colleges, 2021 
Títol referencia Telehealth Competencies Across the Learning Continuum 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 04/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Document genèric. 
Idioma Anglès 
Citació referència AAMC. Telehealth Competencies Across the Learning Continuum. 2021;(March):27. 
Objectius i mètodes 
Objectiu/s Ajudar els educadors a dissenyar i oferir currículums i activitats relacionades i ajudar els estudiants en el 

seu desenvolupament professional individual en telesalut. 
Preguntes investigables No aplica. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No aplica. 
Mètode qualitatiu utilitzat Consens d’experts.  
Mètode i procediments d’anàlisi No aplica. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No aplica. 
Participants 
Població No aplica. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

No aplica. 

Criteris d’inclusió No aplica. 
Criteris d’exclusió No aplica. 
Edat No aplica. 
Sexe No aplica. 
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Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic No aplica. 
Context clínic No aplica. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències.  

Número de temes o dominis 
reportades 
 

6 

Temes o dominis Avaluació i adquisició de dades via telesalut; Comunicació via telesalut; Equitat i accés en telesalut; 
Pràctiques ètiques i requeriments legals per a la telesalut; Seguretat del pacient i ús apropiat de la 
telesalut; Tecnologia per la telesalut. 

Número de competències o 
capacitats 

60 

Competències o capacitats 
reportades 

Capaç d'utilitzar i ensenyar als altres mentre utilitzen l'equip per al servei previst, tant en llocs d'origen 
com distants; Avalua l'entorn durant visites de vídeo reals o simulades, com ara l'atenció a les interrupcions 
relacionades amb la privadesa, la il·luminació, el so i la vestimenta; Compleix amb les normatives legals i 
de privadesa per a la telesalud a nivell local, estatal i federal; Realitza un examen físic adequat i recull 
dades rellevants sobre l'estat clínic durant una trobada de telesalut, inclosa la guia del pacient i/o el 
telepresentador; Realitza un examen físic adequat o recull dades rellevants sobre l'estat clínic durant una 
trobada de telesalut real o simulada, inclosa la guia del pacient i/o el telepresentador; Coordina, 
implementa i avalua l'eficàcia de l'equip de telesalut independentment de la modalitat; Defineix 
components del consentiment informat per a la trobada de telesalut; Defineix com la telesalud pot afectar 
l'equitat en salut i mitigar o amplificar les llacunes en l'accés a l'atenció; Demostra com solucionar els 
errors de la tecnologia bàsica i optimitzar la configuració amb la tecnologia que s'utilitza; Demostra 
coneixement dels reptes ètics i dels requisits professionals en telesalut; Demostra comprensió de tots els 
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rols i treballa com a membre de l'equip quan practica la telesalud independentment de la modalitat; Descriu 
i mitiga els propis biaixos implícits i explícits durant les trobades de telesalut; Descriu les normatives legals 
i de privadesa rellevants localment per a la telesalut; Descriu els propis biaixos implícits i explícits i les 
seves implicacions quan es considera la telesalud; Descriu els possibles conflictes d'interessos que poden 
sorgir en l'ús de la telesalut, com ara l'interès en productes o serveis comercials;Descriu quan la seguretat 
del pacient està en risc, inclòs quan i com augmentar l'atenció durant una trobada de telesalut (p. ex., es 
converteix en visita presencial o resposta d'emergència); Determina les situacions en què els suports 
socials dels pacients i els proveïdors d'atenció mèdica s'han d'incorporar a les interaccions de telesalut, 
amb el consentiment dels pacients, per oferir una atenció òptima; Desenvolupa una relació eficaç amb els 
pacients mitjançant visites de vídeo reals o simulades, atenent el contacte visual, el to, el llenguatge 
corporal i les indicacions no verbals; Desenvolupa una relació eficaç amb els pacients mitjançant visites 
de vídeo, atenent el contacte visual, el to, el llenguatge corporal i les indicacions no verbals;Estableix 
relacions i entorns terapèutics durant les visites de vídeo, com ara l'atenció a les interrupcions 
relacionades amb la privadesa, la il·luminació, el so i la vestimenta; Explica i adapta la pràctica en el 
context de les limitacions i beneficis de la telesalud; Explica i revela possibles conflictes d'interès per als 
pacients en l'ús de la telesalud; Explica i assegura que tots els membres de l'equip assistencial revelin 
possibles conflictes d'interessos en l'ús de la telesalud; Explica l'equip necessari per dur a terme l'atenció 
mitjançant telesalut tant en llocs d'origen com distants; Explica com els suports socials i els proveïdors 
d'atenció mèdica dels pacients remots es poden incorporar a les interaccions de telesalut i al pla d'atenció 
(p. ex., comunicació asíncrona i emmagatzematge i reenviament de dades); Explica les limitacions i els 
requisits mínims dels equips locals, inclosos els dispositius comuns propietat del pacient; Explica la 
importància de les dades generades pel pacient en l'avaluació clínica i el pla de tractament durant una 
trobada de telesalut; Explica el risc de fallades tecnològiques i la necessitat de respondre-hi; Explica als 
pacients i cuidadors els rols i les responsabilitats dels membres de l'equip en les trobades de telesalut 
independentment de la modalitat; Explica als pacients i cuidadors els usos, limitacions i beneficis de la 
telesalut, és a dir, l'ús de la tecnologia de comunicacions electròniques per oferir atenció a distància; 
s'identifica i és capaç d'utilitzar l'equip necessari per al servei previst tant en llocs d'origen com distants; 
Identifica i busca abordar solucions a nivell de sistema per als reptes ètics que s'adhereixen als requisits 
professionals en telesalut; Identifica i dóna suport a solucions que mitiguin problemes ètics i compleixin 
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els requisits professionals en telesalut; Incorpora dades generades pel pacient a l'avaluació clínica i el pla 
de tractament alhora que entén les limitacions de les dades i s'adapta en conseqüència; Aprofita la 
tecnologia per promoure l'equitat en salut i mitigar les llacunes en l'accés a l'atenció; Obté la història (del 
pacient, la família i/o el cuidador) durant una trobada de telesalud real o simulada; Obté la història (del 
pacient, la família i/o el cuidador) durant una trobada de telesalut i incorpora la informació al diagnòstic 
diferencial i al pla de gestió; Obté el consentiment informat per a la trobada de telesalut, inclosa la definició 
de com es mantindrà la privadesa; Practica amb una àmplia gamma de tecnologies basades en 
l'evidència, inclosos els dispositius propietat del pacient, i entén les limitacions; Es prepara i augmenta 
l'atenció quan la seguretat del pacient està en risc durant una trobada de telesalut (p. ex., es converteix 
en visita presencial o resposta d'emergència); Promou i defensa l'ús de la telesalut per promoure l'equitat 
sanitària i l'accés a l'atenció i per defensar un canvi de polítiques en telesalut per reduir les desigualtats; 
Modela i compleix amb les normatives legals i de privadesa per a la telesalud a nivell local, estatal i federal; 
Modela i ensenya a crear una relació eficaç amb els pacients mitjançant visites de vídeo, atenent el 
contacte visual, el to, el llenguatge corporal i les indicacions no verbals; Models i ensenya a avaluar la 
seguretat del pacient durant una trobada de telesalut, inclosa la preparació i l'escalada de l'atenció quan 
la seguretat del pacient està en risc; Models i ensenya a incorporar a la pràctica les tecnologies emergents 
basades en l'evidència, sent sensibles als punts forts i limitacions de les aplicacions de la tecnologia en 
evolució; Models i ensenya com incorporar les dades generades pel pacient a l'avaluació clínica i el pla 
de tractament alhora que s'entén les limitacions de les dades i s'adapta en conseqüència; Models i 
ensenya a incorporar els suports socials dels pacients a les interaccions de telesalut, amb el consentiment 
dels pacients, per oferir una atenció òptima; Models i ensenya a obtenir el consentiment informat per a la 
trobada de telesalut, inclosa la definició de com es mantindrà la privadesa; Models i ensenya a associar-
se amb diversos pacients i cuidadors en l'ús de la telesalud; Models i ensenya a practicar la telesalud, 
mitigar els riscos de prestar atenció a distància i avaluar mètodes de millora; Models i ensenya a 
reconèixer i mitigar els biaixos durant les trobades de telesalut; Modela i ensenya les habilitats necessàries 
per obtenir una història (del pacient, la família i/o el cuidador) durant una trobada de telesalut i incorpora 
la informació al pla de gestió; Modela i ensenya les habilitats necessàries per realitzar un examen físic 
durant una trobada de telesalut, inclosa la guia del pacient i/o el telepresentador; Models de rol de 
relacions i entorns terapèutics efectius durant les trobades de telesalut; Ensenya als altres a resoldre 
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problemes bàsics de fallades de la tecnologia i optimitzar la configuració amb la tecnologia que s'utilitza; 
Quan es considera la telesalut, s'adapta a les necessitats, preferències i les potencials barreres culturals, 
socials, físiques, cognitives i lingüístiques i de comunicació del pacient per a l'ús de la tecnologia; Quan 
es considera la telesalut, avalua les necessitats, les preferències, l'accés i les possibles barreres culturals, 
socials, físiques, cognitives, lingüístiques i de comunicació del pacient per a l'ús de la tecnologia; Quan es 
consideren la telesalut, es mostren com defensar per un millor accés a ella i s'adapta a les necessitats, 
preferències i les potencials barreres culturals, socials, físiques, cognitives i lingüístiques i de comunicació 
del pacient per a l'ús de la tecnologia; Treballa amb diversos pacients i cuidadors per determinar l'accés 
dels pacients i cuidadors a la tecnologia per incorporar la telesalut a l'atenció al pacient durant trobades 
reals o simulades; Treballa amb diversos pacients i cuidadors per avaluar i remeiar les barreres del pacient 
i de la pràctica per incorporar la telesalud a l'atenció del pacient (p. ex., accés i comoditat amb la 
tecnologia). 

Altra informació rellevant No es reporta.  
Qualitat 
Mida de la mostra No aplica. 
Característica de la mostra No aplica. 
Elecció de la mostra No aplica. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No aplica. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

No aplica. 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

No aplica. 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

No aplica. 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Australian Digital Health Agency, 2020 
Títol referencia National Nursing and Midwifery Digital Health Capability Framework 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 04/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Document genèric. 
Idioma Anglès 
Citació referència ADHA. National Nursing and Midwifery Digital Health Capability Framework [Internet]. 2020. 1-36 p. 

Disponible a: https://www.digitalhealth.gov.au/sites/default/ files/2020-11/National_Nursing_and_ 
Midwifery_Digital_Health_capability_ Framework_ publication.pdf 

Objectius i mètodes 
Objectiu/s No aplica. 
Preguntes investigables No aplica. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No aplica. 
Mètode qualitatiu utilitzat Revisió de la literatura i consens d’experts.  
Mètode i procediments d’anàlisi No aplica. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No aplica. 
Participants 
Població No aplica. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

No aplica. 

Criteris d’inclusió No aplica. 
Criteris d’exclusió No aplica. 
Edat No aplica. 
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Sexe No aplica. 
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic Nacional: Australia. 
Context clínic No aplica. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Capacitats 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

5 

Temes o dominis Atenció habilitada per la informació; Professionalitat digital; Promoció i lideratge; Qualitat de la informació 
i de les dades; Tecnologia 

Número de competències o 
capacitats 

60 

Competències o capacitats 
reportades 

Ajuda els pacients/consumidors a utilitzar una sèrie de tecnologies de comunicació a la seva atenció, com 
ara consultes de telesalut; Participa activament en la presa de decisions sobre tecnologies de salut digital; 
Advoca per l'accés del pacient/consumidor a la salut digital; Advoca per l'ús de tecnologies de salut digital 
per donar suport a la innovació, la millora de la qualitat, la investigació i la pràctica basada en l'evidència; 
Promociona l'ús de les tecnologies de salut digital a l'organització i amb els companys; Demostra la 
capacitat de detectar, informar i actuar sobre errors relacionats amb la tecnologia; Demostra i defensa 
tecnologies digitals adequades i innovadores per millorar l'aprenentatge i l'atenció al pacient/consumidor; 
Demostra la capacitat de resoldre problemes en utilitzar tecnologies digitals de salut; Utilitza les 
tecnologies digitals en l'aprenentatge personal i el desenvolupament professional; Participa amb els 
processos d'estratègia de salut digital i desenvolupament de polítiques dins de la professió; Assegura que 
l'organització disposa d'una educació sanitària digital adequada; Assegura les responsabilitats 
professionals, mitjançant la comprensió i l'adhesió a la legislació, la política i l'ètica de la salut digital, 
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incloses la privadesa i la seguretat, i la conducta professional; Assegura la notificació oportuna d'errors i 
gairebé errors, i supervisa els resultats; Explora, promou i contribueix al potencial de les fonts de dades 
digitals emergents i els sistemes de dades per transformar la salut i l'assistència sanitària; Identifica els 
propòsits, els beneficis i els riscos de l'agregació de dades clíniques de múltiples fonts; Manté un grau de 
comprensió dels llenguatges estructurats utilitzats a la infermeria i la llevadora en relació amb la captura, 
l'agregació, l'emmagatzematge i l'ús de dades dins dels sistemes de salut digitals; Manté un registre de 
desenvolupament professional que demostra la innovació, reflexionant sobre les habilitats i l'experiència 
per ajudar a controlar la identitat professional; Manté la consciència dels problemes culturals, ètics i 
socioeconòmics quan accedeix i utilitza informació de salut digital; Manté la moneda amb eines i 
innovacions, i en relació a la naturalesa canviant de la salut digital; Manté la moneda de coneixement en 
relació amb les innovacions en salut digital i els seus usos, rellevants per a la seva àrea de pràctica;Manté 
la capacitat de comunicar-se adequadament amb altres professionals de la salut i amb 
pacients/consumidors mitjançant una sèrie de mitjans electrònics; Gestiona i aplica la informació dins de 
l'àmbit de pràctica rellevant i del context sanitari; Promou el lideratge d'infermeres i llevadores en el 
disseny, implementació i avaluació de tecnologies de salut digital que donen suport a la pràctica 
d'infermeria i llevadora; Proporciona un feedback adequat i informat sobre les tecnologies de salut digital 
en ús i participa en la millora o personalització; Reconeix i actua sobre la desigualtat cultural, ètica i 
socioeconòmica relacionada amb l'accés i l'ús de la informació de salut; Reconeix i actua sobre situacions 
i esdeveniments digitals, incloses pràctiques il·legals o conductes no professionals, que puguin 
comprometre la seguretat o la reputació personal, professional o organitzativa; Reconeix que la seva 
petjada digital professional, quan existeix, hauria de mostrar les seves habilitats, educació i experiència 
professional; Reconeix els avantatges i els reptes de la salut digital a la pràctica; Reconeix el potencial de 
la salut digital per donar suport a la pràctica actual i habilitar nous models d'atenció; Reconeix la tecnologia 
adequada per a la situació clínica o professional, o identifica quan s'utilitza la equivocada; Reconeix el 
paper de la integritat de les dades en l'assistència sanitària i la importància de les dades completes, 
oportunes i precises; Reconeix les diferents fonts de dades disponibles i jutja la seva qualitat, incloses les 
dades generades per pacients/consumidors; Proporciona i avalua críticament la informació per donar 
suport a la presa de decisions basada en l'evidència per a la pràctica, l'educació i la investigació; recopila 
i registra de manera sistemàtica i precisa les dades rellevants de forma estructurada; Comprèn i 
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contribueix al desenvolupament de polítiques i procediments de salut digital dins de l'organització local; 
Comprèn i avalua l'impacte de la salut digital en el paper de la infermera/ llevadora, la pràctica assistencial, 
la seguretat i la interacció pacient/consumidor i la qualitat de l'atenció; Entén i sap com actuar els 
processos de còpia de seguretat en cas de fallada del sistema; Comprèn les estructures de dades i la 
seva importància en l'assistència sanitària; Comprèn com s'emmagatzemen i s'utilitzen les dades en tot 
el sistema sanitari; Comprèn la terminologia informàtica i de salut digital; Comprèn les polítiques i els 
procediments que regeixen la gestió, l'adopció i l'ús de les tecnologies de salut digital; Entén que les 
infermeres i les llevadores són crucials en la captura de dades i assessora sobre el seu ús dins del sistema 
sanitari; Entén que les publicacions en línia poden romandre en el domini públic i contribuir a la petjada 
digital d'un individu; Entén que l'ús de dades precises per avaluar l'atenció d'infermeria i de llevadora i els 
resultats de salut ofereix l'oportunitat d'influir en la gestió, planificació, polítiques, recursos, pràctiques, 
investigació, educació i millora contínua dels serveis de salut; Comprèn els beneficis i els possibles riscos 
de diferents aplicacions de salut digital a l'hora d'ajudar pacients/consumidors; Comprèn els beneficis i 
riscos de les diferents maneres de presentar-se en línia, tant a nivell professional com personal, mentre 
s'adhereix a la política de xarxes socials de l'NMBA; Comprèn els beneficis i els riscos de l'ús de dades 
generades per pacients/consumidors en la prestació d'atenció; Comprèn els conceptes relacionats amb 
l'enllaç de dades; Comprèn la importància de l'anàlisi de dades i com influeixen en la presa de decisions i 
la prestació d'atenció; Comprèn els principis de govern de dades i informació, inclosos els requisits de 
privadesa i seguretat; Comprèn la finalitat, l'estructura, l'ús i l'emmagatzematge dels registres sanitaris 
electrònics; Comprèn la transició de les dades, a través de la informació i el coneixement, a la saviesa i la 
presa de decisions; Comprèn qui utilitza les dades de salut i com, en benefici del pacient/consumidor, per 
a la investigació i en tot el sistema sanitari; Utilitza una varietat de dispositius, aplicacions i programari per 
assumir responsabilitats d'infermeria i llevadora; Utilitza la salut digital en col·laboració amb 
pacients/consumidors per ajudar a la presa de decisions culturalment adequada i informada i 
l'alfabetització en salut; Utilitza la salut digital per donar suport a la comunicació dins de l'organització; 
Utilitza tecnologies digitals per facilitar la implicació del pacient/consumidor, l'educació i l'autogestió; 
Utilitza la investigació per guiar la pràctica en l'ús de la salut digital per donar suport a la pràctica 
d'infermeria i llevadora;  
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Utilitza tecnologies per millorar la pràctica i controlar el desenvolupament professional continu (CPD) i els 
estàndards de registre de l'NMBA; Utilitza les seves habilitats per ajudar els pacients/consumidors a 
accedir i avaluar la informació electrònica de salut. 

Altra informació rellevant No aplica. 
Qualitat 
Mida de la mostra No aplica. 
Característica de la mostra No aplica. 
Elecció de la mostra No aplica. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No aplica. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

No aplica. 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

No aplica. 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

No aplica. 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any American Nurses Association, 2015 
Títol referencia Nursing Informatics 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 04/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Document genèric. 
Idioma Anglès 
Citació referència American Nurses Association. Nursing Informatics. 2n ed. (2015) 
Objectius i mètodes 
Objectiu/s No aplica. 
Preguntes investigables No aplica. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No aplica. 
Mètode qualitatiu utilitzat No aplica. 
Mètode i procediments d’anàlisi No aplica. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No aplica. 
Participants 
Població No aplica. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

No aplica. 

Criteris d’inclusió No aplica. 
Criteris d’exclusió No aplica. 
Edat No aplica. 
Sexe No aplica. 
Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 
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Context 
Context geogràfic No aplica. 
Context clínic No aplica. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Competències.  

Número de temes o dominis 
reportades 
 

19 

Temes o dominis Activitats de coordinació; Avaluació; Avaluació dels resultats; Col·laboració; Comunicació; Consulta; 
Educació; Avaluació de la pràctica professional; Identificació de problemes i diagnòstic; Identificació de 
resultats; Implementació; Lideratge; Planificació; Promoció de la salut i educació en salut; Qualitat de la 
pràctica; Recerca i pràctica basada en l'evidència; Salut ambiental; Utilització de recursos; Ètica 

Número de competències o 
capacitats 

211 

Competències o capacitats 
reportades 

S'adapta a diferents estils de comunicació utilitzats per consumidors sanitaris, famílies, proveïdors 
d'atenció mèdica i altres; Adquireix coneixements i habilitats adequats al rol, població, àrea d'especialitat, 
entorn o situació; S'adhereix als estàndards i codis de conducta aplicables que regeixen el comportament 
entre iguals i companys per crear un entorn de treball que promogui la cooperació, el respecte i la 
confiança; Advoca per recursos electrònics convenients que permetin un accés ràpid i fàcil a la informació; 
Advoca per una atenció sanitària sensible a les necessitats dels consumidors sanitaris, amb èmfasi en les 
necessitats de poblacions diverses i l'ús de la teoria de l'autocura; Advoca per l'accés dels consumidors 
sanitaris als registres sanitaris electrònics i les tecnologies sanitàries mòbils, i per la reducció de les 
disparitats associades; Advoca per la implantació dels principis ambientals en la pràctica d'infermeria; 
Advoca per recursos, inclosa la tecnologia, que millorin la pràctica d'infermeria; Advoca per sistemes 
propicis per al flux de treball del personal; Advoca per l'ús racional i adequat de productes ergonòmics i 
ambientalment segurs en l'atenció sanitària; Analitza l'impacte de les influències socials, polítiques i 
econòmiques sobre el medi ambient i les exposicions a la salut humana; Aplica les tecnologies sanitàries 
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disponibles per maximitzar l'accés i optimitzar els resultats per als consumidors sanitaris; Aplica 
normatives i polítiques ètiques, legals i de privadesa per a la recollida, manteniment, ús i difusió de dades 
i informació; Aplica tècniques de procés grupal i de negociació amb consumidors i companys de salut; 
Aplica tecnologia per donar suport a la difusió d'informació basada en l'evidència per promoure opcions 
de vida saludables, comportaments de reducció de riscos, adaptacions de discapacitat i desenvolupament, 
i autocura preventiva; Avalua les preferències de comunicació dels consumidors sanitaris, les famílies i 
els companys; Avalua les seves pròpies habilitats comunicatives en les trobades amb consumidors 
sanitaris, famílies i companys per identificar llacunes, àrees de millora i oportunitats d'educació; Avalua 
l'entorn de la pràctica per detectar factors que amenacen la salut, com ara el so, l'olor, el soroll, les forces 
electromagnètiques i la llum; Ajuda a les aliances de consumidors i els grups de defensa en l'ús adequat 
de la tecnologia per dur a terme activitats de promoció de la salut; Col·labora en el desenvolupament 
d'alertes de seguretat i salut dins de la documentació clínica i solucions tecnològiques; Ajuda el 
consumidor i la família de l'assistència sanitària a investigar i assegurar recursos tecnològics i d'informació 
adequats i assequibles per atendre les necessitats assistencials en tot el continu sanitari; Aconsegueix el 
coneixement dels conceptes de salut ambiental, com ara la implementació d'estratègies de salut 
ambiental; Col·labora amb el consumidor sanitari, els membres de l'equip sanitari i altres agents clau 
implicats en el pla o situació en el procés d'avaluació; Col·labora amb l'equip sanitari i altres grups d'interès 
de procedència diversa per implementar i integrar el pla; Comunica recomanacions de consulta que 
influeixen en el pla identificat, faciliten la comprensió per part de les parts interessades implicades, milloren 
el treball dels altres i produeixen canvis; Comunica els riscos per a la salut ambiental i les estratègies de 
reducció de l'exposició als consumidors, famílies, col·legues i comunitats d'assistència sanitària; 
Comunica estratègies per millorar i potenciar el valor de la documentació; Es comunica amb el consumidor 
d'assistència sanitària, la família i altres persones pel que fa a la prestació d'atenció i el paper de la 
tecnologia en aquesta atenció; Realitza una anàlisi de necessitats per refinar el problema o problema quan 
sigui necessari; Realitza una avaluació sistemàtica, continuada i basada en criteris dels resultats en relació 
amb les estructures i processos prescrits pel pla del projecte i el calendari indicat; Considera l'impacte 
clínic, financer, social i econòmic del pla sobre els grups d'interès; Continua examinant i revisant qüestions 
d'atenció clínica i noves modalitats de pràctica per a les implicacions relacionades amb solucions i 
pràctiques informàtiques; Aporta la perspectiva professional de la informàtica en les discussions amb 
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l'equip interprofessional; Contribueix a oportunitats educatives i programes relacionats amb la informàtica; 
Contribueix a resoldre problemes ètics que involucren consumidors sanitaris, col·legues, grups 
comunitaris, sistemes i altres parts interessades; Contribueix al desenvolupament i millora contínua dels 
sistemes organitzatius que donen suport al procés de planificació; Transmet informació als consumidors 
sanitaris, a les famílies, a l'equip interprofessional i a altres persones mitjançant formats de comunicació 
que afavoreixen la precisió i l'accessibilitat; Coordina els recursos del sistema i de la comunitat que 
milloren la prestació de l'atenció sanitària a través dels continus; Coordina la implementació del pla, 
incloses les activitats i els recursos necessaris per aconseguir els resultats desitjats; Crea oportunitats 
educatives i programes relacionats amb la informàtica; Crea solucions informàtiques per a la 
retroalimentació i l'avaluació de l'eficàcia dels continguts educatius i les estratègies docents utilitzades per 
als programes de formació continuada i desenvolupament professional; Crea associacions que promouen 
polítiques i condicions de salut ambiental sostenibles; Avalua críticament la manera en què els mitjans de 
comunicació populars presenten els problemes de salut ambiental; Defineix els resultats esperats en 
termes del consumidor sanitari, el personal sanitari i altres grups d'interès; els seus valors; consideracions 
ètiques; i consideracions ambientals, organitzatives o situacionals;  Demostra un compromís amb 
l'educació contínua i l'aprenentatge al llarg de la vida per a un mateix i els altres, especialment relacionat 
amb els continguts informàtics; Demostra un compromís amb l'aprenentatge al llarg de la vida mitjançant 
l'auto-reflexió i la investigació per abordar les necessitats d'aprenentatge i creixement personal; Demostra 
un compromís amb la pràctica de l'autocura, la gestió de l'estrès i la connexió amb un mateix i amb els 
altres; Demostra habilitats avançades de comunicació i resolució de conflictes; Demostra qualitat 
documentant l'aplicació del procés d'infermeria de manera responsable, responsable i ètica, i facilitant un 
nivell unificat o definit de documentació per part de les infermeres en la pràctica clínica; Deriva diagnòstics, 
problemes, necessitats, problemes i oportunitats de millora a partir de les dades d'avaluació; Dissenya 
estratègies d'avaluació que mesuren els resultats fiscals, la satisfacció dels usuaris i l'eficàcia del projecte; 
Dissenya innovacions en la recopilació i la gestió de dades per modificar la pràctica i millorar els resultats 
de salut; Elabora un pla personalitzat tenint en compte les característiques clíniques i empresarials de 
l'entorn i la situació; Desenvolupa els resultats esperats que proporcionen direcció als membres de l'equip 
del projecte, l'equip sanitari i les parts interessades clau; Desenvolupa recomanacions i estratègies per 
abordar i resoldre problemes i problemes informàtics complexos; Desenvolupa habilitats per contribuir a 
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un entorn laboral propici a la formació dels professionals sanitaris; Desenvolupa el pla en col·laboració 
amb el consumidor sanitari, la família, l'equip sanitari, les parts interessades clau i altres, segons 
correspongui; Diferencia els resultats que requereixen intervencions del procés assistencial dels que 
requereixen intervencions a nivell de sistema; Difon els resultats als principals grups d'interès i altres 
implicats, d'acord amb els requisits organitzatius i les normatives federals i estatals; Documenta els 
resultats esperats com a objectius mesurables; Documenta la implementació i qualsevol modificació, 
incloent-hi canvis o omissions, del pla identificat; Documenta problemes, necessitats, problemes i 
oportunitats de millora d'una manera que facilita el descobriment dels resultats esperats i el 
desenvolupament d'un pla; Documenta les dades rellevants en un format recuperable; Documenta la 
coordinació de les activitats de lliurament per tenir una implementació satisfactòria; Documenta el pla 
d'una manera que utilitza terminologies i taxonomies normalitzades; Documenta els resultats de 
l'avaluació; Utilitza principis, estàndards i metodologies d'informàtica per establir i mantenir la 
confidencialitat dels consumidors sanitaris dins dels paràmetres legals i reglamentaris; Utilitza evidència 
científica per determinar si un producte o tractament és un risc ambiental o ergonòmic; Participa en un 
procés formal de recerca de comentaris sobre la seva pròpia pràctica de consumidors sanitaris, companys, 
col·legues professionals i altres; Es dedica a l'autoavaluació de la pràctica de manera regular, identificant 
les àrees de fortalesa així com les àrees en què el creixement professional seria beneficiós; Participa en 
processos de treball en equip i de creació d'equips; Estableix relacions consultives formals i informals que 
proporcionen oportunitats de desenvolupament i mentoria en informàtica professional; Estableix les 
prioritats del pla amb les parts interessades clau i altres segons correspongui; Avalua factors relacionats 
amb la privadesa, la seguretat i la confidencialitat en l'ús i el maneig de dades, informació i coneixement; 
Avalua els recursos d'informació de salut per a la precisió, la llegibilitat i la comprensibilitat per ajudar els 
consumidors sanitaris, les famílies, els metges, el personal i altres persones que necessiten accés a 
informació de salut de qualitat; Avalua l'eficàcia de les estratègies planificades en relació a l'assoliment 
dels resultats esperats; Avalua el vincle entre els resultats i els mètodes, eines i directrius basats en 
l'evidència; Avalua l'entorn de pràctica i la qualitat de les cures d'infermeria prestades en relació amb 
l'evidència existent; Avalua, en col·laboració amb els principals grups d'interès, l'eficàcia de les estratègies 
planificades en relació a l'assoliment dels resultats esperats; Facilita l'eficàcia d'una consulta mitjançant 
la implicació dels consumidors sanitaris, els membres de l'equip sanitari i les parts interessades en els 
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processos de presa de decisions; Facilita la utilització de sistemes, organitzacions i recursos comunitaris 
per implementar el pla; Difon formalment els resultats de la recerca mitjançant activitats com 
presentacions, publicacions, consultes i clubs de diaris; Formula els resultats esperats després de 
considerar els riscos associats, els beneficis, els costos, l'experiència disponible, el coneixement basat en 
l'evidència i els factors ambientals; Formula solucions que responen als requisits dels projectes 
informàtics, com ara el pla de projecte, els documents d'especificació de programari i la sol·licitud de 
proposta (RFP); Fomenta una cultura organitzativa que doni suport a la implementació del pla; Identifica 
els riscos reals o potencials per a la salut i la seguretat del consumidor sanitari, o les barreres per a la 
salut, que poden incloure, entre d'altres, circumstàncies interpersonals, sistemàtiques o ambientals; 
Identifica i promou estàndards de documentació que facilitin el desenvolupament de bases de dades 
clíniques que permetin la investigació;  Identifica les millors pràctiques i evidències per a la seguretat i els 
resultats assistencials en avaluar l'assignació de recursos; Identifica els resultats esperats que incorporen 
evidència científica i que es poden aconseguir mitjançant la implementació de pràctiques basades en 
l'evidència; Identifica els resultats esperats que maximitzen la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia en equilibri 
amb l'economia; Identifica les necessitats d'aprenentatge individuals basades en els coneixements 
d'infermeria, els rols d'infermeria i les necessitats canviants de les poblacions objectiu; Identifica 
oportunitats per a la generació i l'ús de recerca i evidència; Identifica oportunitats per compartir pràctiques 
innovadores; Identifica oportunitats, potencial de dany/risc, complexitat de la tasca i resultats desitjats 
quan es considera l'assignació de recursos; Identifica estratègies i tecnologies per millorar la comunicació 
entre els metges sanitaris i els consumidors per minimitzar els riscos, especialment els associats a les 
transicions en l'atenció; Implementa estratègies per augmentar l'ús de registres personals de salut (PHR) 
i eines similars de tecnologia de la informació sanitària (TI) per part dels consumidors d'assistència 
sanitària per participar més plenament en la seva salut i atenció sanitària; Implementa estratègies per 
augmentar la participació i l'apropiació dels consumidors d'assistència sanitària en el seu procés d'atenció 
i per prendre una major propietat dels seus propis resultats i seguretat en tots els centres sanitaris; 
Implementa el pla utilitzant principis i conceptes de gestió empresarial, gestió de projectes i teoria del 
canvi de sistemes; Inclou una estimació de temps per a l'assoliment dels resultats esperats; Incorpora una 
via d'implementació o cronograma dins del pla; Incorpora l'evidència actual a l'hora d'iniciar canvis en la 
pràctica d'infermeria; Incorpora nova informació i estratègies per iniciar el canvi si no s'aconsegueixen els 
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resultats desitjats; Incorpora nous coneixements per iniciar canvis en la pràctica d'infermeria i informàtica 
si no s'aconsegueixen els resultats desitjats; Incorpora estratègies planificades per abordar la salut i la 
integritat al llarg de la vida; Incorpora estratègies al pla per abordar cadascun dels diagnòstics, problemes, 
necessitats i problemes identificats; Influeix en els òrgans de presa de decisions per millorar l'entorn de la 
pràctica professional i els resultats dels consumidors sanitaris; Influeix en el desenvolupament i la 
implementació de la política sanitària que impliquen els consumidors sanitaris i la professió; Informa els 
administradors o altres dels riscos, beneficis i resultats dels programes i decisions que afecten la prestació 
d'assistència sanitària; Integra l'evidència científica actual, les tendències i la investigació en el procés de 
planificació; Integra els estatuts, normes i reglaments vigents i normes dins del procés i pla de planificació; 
Integra els principis informàtics en el disseny de processos interprofessionals per abordar situacions o 
problemes identificats; Integra solucions informàtiques, recursos, ergonomia i adaptacions a la 
discapacitat en el flux de treball de la pràctica clínica i les rutines d'atenció al pacient; Interacciona amb 
companys i companys per millorar la seva pràctica professional d'infermeria o el seu paper; Introdueix 
tecnologia per facilitar l'aprenentatge dels consumidors, del personal, de la comunitat i de la població de 
la salut; Convida la contribució del consumidor sanitari, la família i els membres de l'equip per tal 
d'aconseguir resultats òptims; Involucra el consumidor sanitari, la família, els proveïdors d'atenció mèdica 
i les parts interessades clau en la formulació dels resultats esperats quan sigui possible i adequat; Implica 
el consumidor sanitari, la família, l'equip interprofessional i les parts interessades clau, segons 
correspongui, en la recollida de dades rellevants; Lidera l'establiment, la millora i el manteniment de 
relacions de col·laboració per dissenyar i implementar tecnologies per aconseguir una atenció sanitària 
segura i de qualitat; Manté els expedients professionals que aporten evidència de competència i 
aprenentatge al llarg de la vida; Mentors companys per a l'avenç de la pràctica informàtica d'infermeria, la 
professió i l'atenció sanitària de qualitat; Orienta els companys en l'adquisició de coneixements clínics, 
habilitats, habilitats i judici; Modela la pràctica informàtica d'infermeria experta als membres de l'equip 
interprofessional i als consumidors sanitaris; Modifica els resultats esperats en funció dels canvis en l'estat 
o l'avaluació de la situació; Modifica la pràctica a mesura que emergeixen i evolucionen les tecnologies i 
els recursos; Modifica el pla d'acord amb l'avaluació continuada de la resposta del consumidor sanitari i 
altres indicadors de resultat; Supervisa les necessitats d'informació sanitària dels consumidors i 
comunitats individuals, així com els recursos operatius i tècnics de l'empresa disponibles per aconseguir 
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els resultats desitjats; Obté i manté la certificació professional en informàtica; Obté comentaris informals 
sobre la seva pròpia pràctica de consumidors sanitaris, companys, col·legues professionals i altres; 
Organitza els components del pla; Participa en la creació de consens o la resolució de conflictes en el 
context de l'atenció al pacient i l'aplicació de la tecnologia per donar suport a aquesta atenció; Participa 
en consultes formals i informals per abordar qüestions relacionades amb la pràctica d'infermeria per 
millorar l'educació i les bases de coneixement, així com per aportar evidències per a les millors pràctiques; 
Participa en equips interprofessionals que aborden riscos, beneficis i resultats ètics; Participa en 
l'adquisició de coneixement per donar suport a l'evolució i la millora contínua de la gestió empresarial en 
suport a la implementació del pla; Participa en la formació continuada per avançar en la seva base de 
coneixements i pràctica professional; Participa en la revisió per iguals segons correspongui; Participa en 
organitzacions professionals i informàtiques; Participa en estratègies per promoure comunitats saludables; 
Participa en la formulació de pràctiques basades en l'evidència segons el seu nivell educatiu, formació i 
posició; S'associa amb altres per efectuar canvis i produir resultats positius mitjançant l'intercanvi de 
dades, informació i coneixements sobre el consumidor i/o la situació de la salut; S'associa amb altres, dins 
i fora de l'assistència sanitària, per millorar els resultats dels consumidors de la salut mitjançant activitats 
interprofessionals, com ara educació, consulta, gestió, desenvolupament tecnològic o oportunitats 
d'investigació per crear tecnologies que donen suport al compromís dels consumidors; S'associa amb el 
consumidor sanitari, l'equip sanitari i altres, segons correspongui, per implementar el pla a temps, dins del 
pressupost i dins dels requisits del pla; Prioritza les activitats de recollida de dades; Soluciona problemes 
per informar, abordar i resoldre els perills i errors en l'atenció o l'entorn de la pràctica; Promou un clima de 
recerca i investigació clínica; Promou un entorn de pràctica que redueix els riscos ergonòmics i ambientals 
per a la salut dels treballadors i dels consumidors sanitaris; Promou la participació activa de les parts 
interessades en la supervisió i gestió de l'intercanvi de dades, informació i coneixement; Promou i 
desenvolupa la informàtica d'infermeria interpretant el seu paper per als consumidors sanitaris, les famílies 
i altres; Promou relacions de col·laboració per a la consulta amb líders de pensament per ampliar la 
influència de les solucions d'informació sanitària en la millora de la salut de la població a nivell local, 
regional, nacional i internacional; Promou oportunitats educatives i programes relacionats amb la 
informàtica; Fomenta la capacitat del personal d'infermeria per utilitzar sistemes de documentació 
electrònica per descriure eficaçment el procés d'infermeria; Promou el desenvolupament i l'ús de registres 



194 
 

sanitaris electrònics centrats en els resultats i la presa de decisions centrats en el pacient; Promou l'ús 
eficient, eficaç i segur de les dades de la història clínica electrònica; Fomenta la capacitat del consumidor 
sanitari per al nivell òptim de participació i resolució de problemes; Promou la visió de l'organització, els 
objectius associats i el pla estratègic; Promou l'ús de dades, informació, coneixement i saviesa per millorar 
la prestació de l'atenció sanitària i donar suport a la pràctica d'infermeria eficaç; Ofereix direcció per 
millorar l'eficàcia de l'equip interprofessional; Proporciona lideratge en la coordinació de les tecnologies 
de la informació i les activitats sanitàries per a la prestació integrada de serveis sanitaris eficients i 
rendibles; Ofereix lideratge en el disseny i implementació de millores de qualitat; Ofereix tutories a les 
infermeres d'informàtica i a aquelles que estudien per ser infermeres d'informàtica; Proporciona als 
companys comentaris constructius formals o informals sobre la seva pràctica o el seu rol; Aporta 
l'evidència per a les decisions i accions pràctiques com a part dels processos d'avaluació formal i informal; 
Reconeix la centralitat del consumidor sanitari i la família com a membres bàsics de qualsevol equip 
sanitari; Denuncia pràctiques il·legals, incompetents o deteriorades; Busca els recursos disponibles 
segons sigui necessari a l'hora de formular decisions ètiques;Busca la millora contínua de les habilitats i 
tecnologies comunicatives; Busca la millora contínua de les habilitats de resolució de conflictes; Busca 
experiències que reflecteixin la pràctica actual per mantenir els coneixements, les habilitats, les habilitats 
i el judici en la pràctica informàtica i el rendiment del rol; Busca experiències d'aprenentatge formal i 
independent per desenvolupar i mantenir habilitats i coneixements professionals; Busca oportunitats de 
retroalimentació i avaluació de l'eficàcia de les estratègies utilitzades; Busca maneres d'avançar en 
l'autonomia i la responsabilitat d'infermeria.*; Comparteix troballes, experiències i idees educatives amb 
els seus companys; Comparteix els resultats de la investigació personal o de tercers amb els seus 
companys i companys; Parla quan escau per qüestionar la pràctica sanitària quan sigui necessari per 
millorar la seguretat i la qualitat; Dona suport a la col·laboració amb la infermeria i altres companys per 
implementar el pla; Admet les preferències de comunicació dels consumidors, les famílies i els companys 
de salut; Dona suport a la prestació d'atenció i serveis adequats d'una manera sensible a la cultura, l'ètnia 
i el desenvolupament; Dona suport a les infermeres en la defensa i la implementació dels principis 
ambientals en la pràctica d'infermeria; Dona suport al coneixement d'infermeria realitzant o sintetitzant 
investigacions i altres evidències per promoure el descobriment, l'examen i l'avaluació de la pràctica, el 
coneixement, les teories, els criteris i els enfocaments creatius actuals per millorar els resultats de la salut; 
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Dona suport a la integració de recursos clínics, humans, financers i tècnics per millorar i facilitar el procés 
de presa de decisions sanitàries; Admet l'ús i la integració de guies clíniques a la pràctica, solucions de 
sistemes de gestió de la informació i bases de coneixement; Sintetitza les dades disponibles, la informació, 
l'evidència i el coneixement rellevants per a la situació per identificar patrons i variacions; Sintetitza dades 
i informació per prescriure les mesures necessàries de suport al sistema i al medi ambient; Sintetitza 
dades, informació, coneixements, marcs teòrics i evidències quan ofereix consulta; Sintetitza els resultats 
de les anàlisis d'avaluació per determinar l'impacte del pla en els consumidors sanitaris, famílies, 
comunitats, recursos, xarxes i organitzacions sanitàries; Actua per assolir els objectius identificats durant 
el procés d'avaluació; Pren les mesures adequades respecte a casos de comportament il·legal, poc ètic o 
inadequat que puguin posar en perill o posar en perill els millors interessos del consumidor sanitari, d'altres 
persones o de l'organització; Tracta els companys amb respecte, confiança i dignitat.*; utilitza el Codi 
d'ètica per a infermeres amb declaracions interpretatives (ANA, 2001) per guiar la pràctica; Utilitza 
habilitats comunicatives avançades per promoure les relacions entre els equips sanitaris i els consumidors 
sanitaris, oferint una discussió oberta d'experiències compartides utilitzant les tecnologies de la informació; 
Utilitza models analítics, algorismes i eines que faciliten l'avaluació; Utilitza els recursos comunitaris i 
organitzatius de manera sistemàtica per implementar el pla; Utilitza la creativitat i la innovació per millorar 
la pràctica d'infermeria i informàtica per millorar la prestació de l'atenció i la satisfacció del client, i reduir 
els costos sanitaris; Utilitza els resultats de la investigació actual i altres evidències per ampliar 
coneixements, habilitats, habilitats i judici; per millorar el rendiment del rol; i augmentar el coneixement 
dels problemes professionals; Utilitza dades per comunicar evidències per promoure processos i decisions 
assistencials eficaços;  Utilitza tècniques d'avaluació basada en l'evidència, instruments, eines i 
estratègies de comunicació efectives per recollir dades pertinents per definir el problema o problema; 
Utilitza principis informàtics per participar en la millora de la qualitat; Utilitza principis, estàndards i 
metodologies d'infermeria i informàtica de manera que es preservi i protegeixi l'autonomia, la dignitat i els 
drets del consumidor sanitari; Utilitza els principis d'informàtica d'infermeria per utilitzar les dades de la 
història clínica electrònica per analitzar els resultats de la pràctica d'infermeria; Utilitza recursos 
organitzatius i comunitaris i tecnologies de la informació per potenciar l'equip interprofessional i potenciar 
les iniciatives de planificació; Utilitza tècniques de gestió de riscos per mitigar riscos i aprofitar les 
oportunitats; Utilitza accions i processos específics basats en l'evidència per resoldre diagnòstics, 
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problemes o problemes per aconseguir els resultats definits; Utilitza terminologies clíniques 
estandarditzades, taxonomies i eines de suport a la presa de decisions, quan estan disponibles, per 
identificar problemes, necessitats, problemes i oportunitats de millora; Utilitza els resultats de les activitats 
de millora de la qualitat per iniciar canvis en la pràctica d'infermeria i informàtica i en el sistema de prestació 
assistencial; Utilitza els resultats dels estudis de millora de la qualitat per iniciar canvis en la pràctica 
d'infermeria i en el sistema de prestació d'assistència sanitària; Utilitza els resultats de les anàlisis 
d'avaluació per fer o recomanar canvis de procés o estructurals, inclòs el desenvolupament de polítiques, 
procediments o protocols, segons correspongui; Utilitza les habilitats i eines de què disposa la infermera 
d'informàtica per als estudis de recerca; Utilitza anàlisis de flux de treball per examinar la pràctica actual, 
el flux de treball i l'impacte potencial d'una solució informàtica en aquest flux de treball; Utilitza el 
coneixement actual d'infermeria basat en l'evidència, inclosos els resultats de la investigació, per guiar la 
pràctica; Utilitza la tecnologia de la informació sanitària per mesurar, registrar i recuperar dades dels 
consumidors sanitaris, implementar i donar suport al procés d'infermeria i millorar els resultats generals 
de l'assistència sanitària; Utilitza el pla per proporcionar direcció a l'equip sanitari i altres parts 
interessades; Valida els diagnòstics, problemes, necessitats, problemes i oportunitats de millora amb el 
consumidor sanitari, la família, l'equip interprofessional i els grups d'interès clau quan sigui possible i 
adequat; 

Altra informació rellevant  
Qualitat 
Mida de la mostra No aplica. 
Característica de la mostra No aplica. 
Elecció de la mostra No aplica. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No aplica. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

No aplica. 

Aspectes generals 
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Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

No aplica. 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

No aplica. 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any National Health System, 2018 
Títol referencia A Health and Care Digital Capabilities Framework 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 04/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Document genèric. 
Idioma Anglès 
Citació referència National Health System UK. A Health and Care Digital Capabilities Framework. 2018;1-30. Disponible a: 

https://hee.nhs.uk/sites/default/files/documents/Digital Literacy Capability Framework 2018.pdf 
Objectius i mètodes 
Objectiu/s No aplica. 
Preguntes investigables No aplica. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No aplica. 
Mètode qualitatiu utilitzat No aplica. 
Mètode i procediments d’anàlisi No aplica. 
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No aplica. 
Participants 
Població No aplica. 
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

No aplica. 

Criteris d’inclusió No aplica. 
Criteris d’exclusió No aplica. 
Edat No aplica. 
Sexe No aplica. 
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Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No aplica. 

Context 
Context geogràfic Nacional: Anglaterra. 
Context clínic No aplica. 
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Capacitats 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

5 

Temes o dominis Aprenentatge, educació i auto-desenvolupament; Competència tècnica; Comunicació, col·laboració i 
participació; Identitat digital, seguretat i benestar; Informació, dates i contingut; Recerca, innovació i 
creació 

Número de competències o 
capacitats 

30 

Competències o capacitats 
reportades 

La capacitat d'actuar com a campió digital o agent de canvi; La capacitat de crear nous recursos digitals 
i/o curar els existents treballant individualment o en col·laboració amb altres; Capacitat per analitzar, 
avaluar i/o interpretar de manera crítica informació, dades, contingut i les seves fonts; La capacitat de 
demostrar i defensar una actitud positiva en la recerca de tecnologies digitals adequades i innovadores 
per millorar l'aprenentatge per a un mateix i els altres;  La capacitat de demostrar i defensar actituds i 
comportaments ètics, positius, saludables i adequats en relació amb la identitat digital, el benestar i la 
seguretat d'un mateix i dels altres;  La capacitat de demostrar i defensar actituds i comportaments ètics, 
positius, sensibles i adequats en la comunicació, la col·laboració i la participació amb tothom i tothom;  La 
capacitat de dissenyar eines/recursos/activitats digitals per donar suport a l'ensenyament i l'aprenentatge 
d'un mateix i dels altres;  La capacitat de desenvolupar, promoure i salvaguardar identitats digitals 
adequades que donen suport a una reputació personal i organitzativa positiva;  La capacitat de trobar, 
gestionar, organitzar, emmagatzemar i compartir informació, dades i contingut digitals;  La capacitat de 
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liderar i promoure l'ús eficaç, adequat, creatiu i innovador de les tecnologies digitals en investigació, 
beques i altres activitats;  La capacitat de gestionar/controlar l'aprenentatge i el desenvolupament propi 
i/o dels altres mitjançant tecnologies i eines digitals; La capacitat de participar activament en i a través de 
les xarxes digitals;  La capacitat de reconèixer i actuar davant situacions i esdeveniments digitals que 
puguin comprometre la seguretat personal, professional o organitzativa;  Capacitat per resoldre reptes i 
problemes tècnics tant individualment com amb altres; La capacitat de donar suport a altres persones amb 
la resolució de reptes i problemes tècnics i/o actuant en oportunitats tècniques; La capacitat d'entendre i 
actuar d'acord amb les directrius, protocols, regulacions i salvaguardes adequades en l'ús de diferents 
mitjans, informació, dades i contingut per complir amb les normes, requisits i expectatives legals, ètics, 
culturals i de seguretat quan es treballa amb personal, públic, informació, dades i continguts professionals 
i/o confidencials; La capacitat d'entendre i adherir-se als drets d'autor digitals, propietat intel·lectual i 
normes i regulacions de privadesa; La capacitat d'entendre i gestionar l'impacte de les activitats pròpies i 
alienes en el medi ambient; La capacitat d'utilitzar una àmplia gamma de tecnologies i eines digitals en 
l'ensenyament, l'entrenament, la mentoria d'altres persones; Capacitat d'utilitzar una àmplia gamma de 
tecnologies digitals per comunicar-se amb les persones i per entendre la naturalesa, finalitat i funció 
diferents dels diferents mètodes de comunicació digital, actuant en conseqüència i adequadament; La 
capacitat d'utilitzar una àmplia gamma de programari i aplicacions per a ús personal i professional tant 
individualment com amb altres; La capacitat d'utilitzar una àmplia gamma de dispositius tècnics en un 
context personal i professional, tant individualment com amb altres; La capacitat d'utilitzar dispositius, 
tecnologies, tècniques i aplicacions en investigació, millora de la qualitat, auditoria i activitats 
acadèmiques;  Capacitat d'utilitzar tecnologies i eines digitals per a l'aprenentatge personal i el 
desenvolupament professional;  La capacitat d'utilitzar les tecnologies digitals de manera que afavoreixin 
el benestar i la seguretat personals i el benestar i la seguretat dels altres; La capacitat d'utilitzar les 
tecnologies digitals per comunicar-se de manera respectuosa i adequada amb totes les persones i 
reconèixer la responsabilitat pròpia de no participar en activitats de comunicació inadequades, 
irresponsables, ofensives o perjudicials ni permetre que els altres facin; La capacitat d'utilitzar les 
tecnologies digitals per donar suport o crear noves idees, mètodes, solucions i decisions; La capacitat 
d'utilitzar el coneixement tècnic per resoldre problemes i aconseguir els resultats esperats; La capacitat 
de treballar en col·laboració amb altres utilitzant tecnologies i eines digitals per produir resultats compartits 
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per assolir objectius compartits; La capacitat de treballar i defensar l'ús eficaç, segur, adequat i innovador 
de la informació, les dades i el contingut per resoldre problemes, prendre decisions i aconseguir resultats 
satisfactoris per a fites i objectius específics. 

Altra informació rellevant No es reporta. 
Qualitat 
Mida de la mostra No aplica. 
Característica de la mostra No aplica. 
Elecció de la mostra No aplica. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No aplica. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

No aplica. 

Aspectes generals 
Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

No aplica. 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

No aplica. 
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Formulari d’extracció de dades 
Informació bibliogràfica 
Autor, any Sharma, 2019 
Títol referencia t’s not just FaceTime: Core competencies for the Medical Virtualist. 
Extret per Joan Segur Ferrer 
Revisat per Joan Segur Ferrer 
Data de l’extracció/ revisió 04/12/2021 
Tipus de publicació i disseny Estudi qualitatiu.  
Idioma Anglès 
Citació referència Sharma R, Nachum S, Davidson KW, Nochomovitz M. It’s not just FaceTime: Core competencies for the Medical 

Virtualist. Int J Emerg Med. 2019;12(1). 
Objectius i mètodes 
Objectiu/s Proporcionar un marc per definir un estàndard d'atenció en telemedicina i el desenvolupament final d'una certificació 

en el camp. 
Preguntes investigables No es reporta. 
Perspectiva teòrica (si s’indica) No es reporta.  
Mètode qualitatiu utilitzat Panell d’experts.  
Mètode i procediments d’anàlisi No es reporta.  
Aspectes ètics 
Consideració d’aspectes ètics No es reporta.  
Participants 
Població No es reporta.  
Rol i grau de desenvolupament 
professional 

No es reporta.  

Criteris d’inclusió No es reporta.  
Criteris d’exclusió No es reporta.  
Edat No es reporta.  
Sexe No es reporta.  
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Altres dades sociodemogràfiques 
rellevants 

No es reporta.  

Context 
Context geogràfic Nacional: Anglaterra. 
Context clínic No es reporta.  
Troballes 
Terme competències vs 
capacitats 

Capacitats 

Número de temes o dominis 
reportades 
 

3 

Temes o dominis Gestió web i comunicació digital; abast i estàndards de l’atenció; Interacció clínica virtual 
Número de competències o 
capacitats 

11 

Competències o capacitats 
reportades 

Llenguatge corporal, i expressió oral òptima; comunicació assistida per gràfics; tecnologies virtuals; carteres i 
assegurances; compliment de l’HIPAA; Prescripció; Vies d’atenció virtual; Avaluació ambiental; Examen físic virtual; 
Interaccions de grup.  

Altra informació rellevant No es reporta. 
Qualitat 
Mida de la mostra No es reporta. 
Característica de la mostra No es reporta. 
Elecció de la mostra No es reporta. 
Criteris d’inclusió/ exclusió No es reporta. 
Reflexivitat  
Evidència de reflexió per part dels 
autors: 

No. 

Aspectes generals 
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Són les troballes adequades i 
recolzades per les dades 
presentades? 

Sí. 

Hi ha algun aspecte qualitatiu no 
cobert? 

Sí.  
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Annex 12. Competències emergides mitjançant la anàlisis temàtica 

Competències detectades mitjançant l’anàlisi temàtic 
Núm. Dimensió Competència Descripció Freqüència 

1 Gestió de les dades 
i la informació 

Recollir les dades de manera precisa, vàlida i en el 
format i suport tecnològic adequat. 

Capacitat per recollir, obtenir o consultar les dades de manera 
fiable, vàlida i precisa mitjançant les tecnologies i els sistemes de 
salut digital (ex. HCE, wearabless) per l’exploració i explotació 
posterior. 

13 

2 Utilitzar les dades per a la presa de decisions. Interpretar les dades/ evidència disponible per a la presa de 
decisions amb l’objectiu de maximitzar els beneficis. 

10 

3 Interpretar, comprendre i avaluar de manera crítica les 
dades generades mitjançant les solucions, eines, 
sistemes i intervencions de salut digital. 

Capacitat per comprendre correctament les dades i fer una 
valoració crítica de la seva validesa i els seus usos. 

7 

4 Discriminar les dades rellevants de les no importants. Identificar les dades rellevants per a l’atenció dels pacients, les 
fonts i la tipologia d’aquelles no importants. També, identificar si 
és necessari utilitzar les dades secundàries o col·laterals. 

6 

5 Utilitzar les dades generades mitjançant els dispositius 
de salut digital per a la investigació i la generació de 
l'evidència. 

Ús de les dades obtingudes a través de les eines de salut digital 
(wearabless, perifèrics, algoritmes, etc.) per a la recerca i la 
generació de coneixement i evidències. 

6 

6 Analitzar conjunts de dades estructurades i no 
estructurades mitjançant tècniques analítiques. 

Anàlisis de conjunts dades estructurades i no estructurades 
mitjançant tècniques analítiques i amb el recolzament de 
softwares (SPSS) i algoritmes orientats a aquesta finalitat. 

5 

7 Integrar l'ús de les dades en la pràctica clínica. Incorporar i integrar l’ús de les dades clíniques generades i/o 
emmagatzemades en diferents fonts i eines (HCE, etc.) en la 
pràctica clínica per millorar l’atenció dels pacients. 

5 

8 Accedir a informació rellevant per a la pràctica 
professional. 

Capacitat per accedir, localitzar, gestionar, organitzar i 
emmagatzemar informació digital rellevant per a la presa de 
decisions i la pràctica professional. 

4 

9 Identificar l'evidència sobre les intervencions i les 
eines de salut digital que s'utilitzen o que es volen 
implementar. 

Capacitat per identificar l’evidència (publicacions científiques, 
certificacions, etc.) de les intervencions o eines (softwares, apps, 
perifèrics, algoritmes, etc.) que s’utilitzen en la pràctica clínica o 
que es volen utilitzar. 

4 

10 Presa de decisions basada en les dades. Capacitat per planificar i prendre decisions d’acord amb les dades 
que es disposen. 

4 
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11 Utilitzar la història clínica electrònica per a 
l'emmagatzematge de dades de salut. 

Utilitzar la història clínica electrònica de l’entitat on es 
desenvolupa la pràctica professional per emmagatzemar les 
dades de salut dels pacients per a la documentació i la correcta 
atenció. Així mateix, desar les dades amb el format corresponent 
perquè els altres professionals en puguin fer ús. 

4 

12 Determinar els avantatges, els inconvenients, els riscos 
i les oportunitats de l'intercanvi de dades mitjançant 
sistemes electrònics. 

Determinar els avantatges, els inconvenients, els riscos i les 
oportunitats de l'intercanvi de dades mitjançant sistemes 
electrònics. 

3 

13 Comunicar informació estadística d'acord amb les 
característiques del receptor. 

Comunicar informació estadística d’acord amb les 
característiques del receptor per tal que siguin comprensibles per 
aquest. 

2 

14 Documentar les dades clíniques en els sistemes digitals Recollir les dades i documentar la informació clínica en els 
sistemes electrònics més adequats (ex. HCE, història clínica 
electrònica personal, etc.). 

2 

15 Gestionar les dades, la informació i el coneixement. Gestionar les dades, la informació i el coneixement. 2 
16 Sintetitzar les dades, la informació i el coneixement Sintetitzar les dades, la informació i el coneixement 2 
17 Transformació de les dades de salut per a la posterior 

gestió i ús. 
Capacitat per accedir, agregar, triangular i transformar les dades 
de diverses fonts per a la posterior gestió, análisis i ús. 

2 

18 Utilitzar els sistemes de suport per a la presa de 
decisions i ajustar-los a les necessitats dels pacients i 
del context. 

Utilitzar els sistemes de suport per a la presa de decisions i 
ajustar-los a les necessitats dels pacients i del context. 

2 

19 Comparar, contrastar i triangular dades amb formats i 
orígens diversos. 

Comparar, contrastar i triangular dades amb formats diferents 
(imatges, valors estadístics, etc.) i orígens diversos (DICOM, 
wearables, etc.). 

1 

20 Entendre les característiques de les dades i el cicle de 
vida d'aquestes. 

Entendre les característiques de les dades i el cicle de vida 
d'aquestes. 

1 

21 Identificar els usos potencials de les dades digitals de 
salut. 

Identificar els usos potencials de les dades digitals de salut. 1 

22 Identificar i generar coneixement de les dades digitals 
de salut. 

Identificar i generar coneixement de les dades digitals de salut. 1 

23 Reconèixer i entendre les fonts de dades disponibles. Reconèixer i entendre les fonts de dades disponibles. 1 
24 Tractar de manera estadística de dades de salut Tractar de manera estadística de dades de salut 1 
25 Comunicar-se de manera efectiva mitjançant diferents 

canals electrònics d'acord amb les necessitats dels 
Competència per comunicar-se de manera efectiva i 
correctament segons les netiquetes, el context i el canal 

12 
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Comunicació, 
col·laboració i 

participació 

usuaris, l'equip de professionals, els recursos 
disponibles i el context sociocultural. 

electrònic de comunicació (correu electrònic encriptat, 
missatgeria instantània, vídeoconsulta, etc.), així com l’objectiu o 
propòsit de l’intercanvi d’informació. 

26 Col·laborar mitjançant els canals digitals. Col·laborar amb altres professionals de la mateixa o altres 
especialitats, departaments i institucions mitjançant els canals 
electrònics per a l’atenció dels usuaris o la gestió de les 
intervencions i projectes de salut digital de la mateixa manera o 
millor que si la col·laboració es desenvolupés per canals 
tradicionals. 

7 

27 Preservar la privacitat, la confidencialitat i la seguretat 
de les dades dels usuaris. 

Capacitat per mantenir la privacitat i la confidencialitat dels 
usuaris/ pacients i complir el RGPD i la legislació vigent, 
mitjançant l’ús adequat de les tecnologies. 

7 

28 Utilitzar els canals electrònics òptims per a la 
comunicació entre els diferents actors implicats en 
l'atenció. 

Ús dels canals apropiats de manera òptima per a la comunicació 
dels diferents actors implicats en l’atenció dels usuaris (ex. 
realització d’interconsultes mitjançant vídeotrucada). 

5 

29 Escollir els canals de comunicació electrònics més 
adequats d'acord amb les necessitats de salut, les 
preferències del pacient, els recursos disponibles i el 
context. 

Identificar i seleccionar els canals electrònics de comunicació més 
adequats d’acord amb les necessitats de salut, les preferències 
del pacient, els recursos disponibles i el context en què es 
desenvolupa la pràctica. 

4 

30 Comunicar-se d'acord amb la netiqueta. Comunicar-se o relacionar-se amb els usuaris o la resta de 
professionals d’acord amb les normatives (netiqueta) de 
comportament establertes en l’ús d’internet i els canals 
electrònics. 

3 

31 Determinar l'abast de la comunicació i la relació 
pacient-professional mitjançant els canals electrònics. 

Determinar l’abast de la comunicació electrònica i els problemes 
derivats d’aquesta a nivell micro i macro per reduir possibles 
conflictes o violacions de drets (ex. contactar amb el pacient fora 
d’hores, etc.). 

3 

32 Establir i/o mantenir les relacions humanes mitjançant 
els canals de comunicació electrònics. 

Establir i/o mantenir les relacions humanes de qualitat 
mitjançant els canals de comunicació electrònics. 

3 

33 Comunicar-se i intercanviar dades de manera privada i 
segura. 

Mantenir la privacitat i la confidencialitat de les dades i la 
informació dels pacients durant la comunicació amb aquests o 
altres professionals. 

2 

34 Escollir les mètriques adequades per a l'avaluació 
remota i la telemonitorització dels usuaris. 

Escollir les mètriques adequades per a l'avaluació remota i la 
telemonitorització dels usuaris. 

2 
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35 Identificar possibles problemes de comunicació 
derivat de l'ús dels canals de comunicació electrònics. 

Identificar possibles problemes de comunicació derivat de l'ús 
dels canals de comunicació electrònics. 

2 

36 Identificar el tipus de comunicació (síncrona o 
asincrona) més adequada. 

Identificar el tipus de comunicació (síncrona o asincrona) més 
adequada. 

1 

37 Identificar estratègies, canals i eines per millorar la 
comunicació amb els pacients i els professionals. 

Identificar estratègies, canals i eines per millorar la comunicació 
amb els pacients i els professionals. 

1 

38 Realitzar interconsultes mitjançant els canals 
electrònics. 

Realitzar interconsultes mitjançant els canals electrònics. 1 

39 Pràctica clínica i 
aplicacions 

Avaluar el pacient de manera holística i correcta a 
través de les eines de salut digital. 

Avaluar físicament, psicològicament, així com d’altres 
determinants de salut, de manera remota i/o mitjançant les eines 
de salut digital disponibles (wearabless, algoritmes 
d’intel·ligència artificial, etc.). 

9 

40 Adaptar la pràctica clínica a les disrupcions 
tecnològiques. 

Adaptar la pràctica clínica a les noves tecnologies disponibles o 
aplicades en el context sanitari que suposen una disrupció en les 
tasques i funcions laborals per tal que l’atenció sanitària no es 
vegi perjudicada (reducció risc mal ús) o es pugui millorar (ús dels 
avantatges de les tecnologies). 

7 

41 Determinar quan un pacient ha de ser atès de manera 
remota, mitjançant una altra tecnologia o 
presencialment. 

Identificar quan un problema de salut o pacient ha de ser atès 
mitjançant una visita presencial i quan pot ser atès o beneficiat 
per l’atenció remota. Així mateix, reconèixer quan un pacient ha 
de ser atès d’acord amb una tecnologia o una altra segons les 
seves necessitats i/o recursos. 

6 

42 Proveir atenció sanitària centrada en el pacient 
mitjançant la salut digital. 

Atenció centrada al pacient per satisfer les necessitats i 
preferències d’aquest i involucrar-lo en la presa de decisions i 
atenció. 

4 

43 Utilitzar les tecnologies de salut digital d'acord amb les 
necessitats dels usuaris, els recursos disponibles i el 
context 

Utilitzar les tecnologies de salut digital d'acord amb les 
necessitats i les preferències dels usuaris, els recursos 
disponibles, els objectius de tractament i les característiques del 
context en què es desenvolupa la pràctica. 

4 

44 Promoure l'ús de les solucions de salut digital per 
millorar l'accés i l'equitat de l'atenció sanitària. 

Identificar com les solucions de salut digital poden millorar l’accés 
i l’equitat de l’atenció sanitària, i utilitzar-les per a aquestes 
finalitats. 

3 
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45 Utilitzar les tecnologies de salut digital per a la 
telemonitorització dels usuaris. 

Utilitzar les tecnologies de salut digital (wearabless, perifèrics, 
dispositius IoT) per a la telemonitorització dels usuaris segons les 
necessitats i objectius de tractament. 

3 

46 Adaptar-se a les preferències dels pacients. Adaptar l’atenció a les preferències dels pacients (ex. ús o no de 
càmeres, sistemes diagnòstics basats en IA, etc.). 

2 

47 Identificar i comprendre com els pacients utilitzen les 
solucions de salut digital i com això els pot afectar. 

Identificar i comprendre com els pacients utilitzen les solucions 
de salut digital i com això els pot afectar. 

2 

48 Detectar els aspectes socioculturals que poden 
influenciar la pràctica professional mitjançant l'ús de 
les tecnologies de salut digital. 

Detectar els aspectes socioculturals que poden influenciar la 
pràctica professional mitjançant l'ús de les tecnologies de salut 
digital. 

1 

49 Detectar les limitacions i els biaixos d'un mateix amb 
relació a l'ús de les tecnologies de salut digital. 

Detectar les limitacions i els biaixos d'un mateix amb relació a l'ús 
de les tecnologies de salut digital. 

1 

50 Integrar i adaptar les solucions de salut digital amb una 
perspectiva biopsicosocial. 

Integrar i adaptar les solucions de salut digital amb una 
perspectiva biopsicosocial. 

1 

51 Desenvolupament 
professional 

Mantenir-se actualitzat amb relació a la salut digital. Mantenir-se actualitzat/da amb relació a la salut digital: evolució 
de l’àrea de coneixement, noves tecnologies disponibles, etc. 

8 

52 Aprenentatge permanent, desenvolupament personal 
i la millora contínua 

Mentalitat i predisposició a l’aprenentatge constant i la millora 
continua amb relació a l’aplicació de les tecnologies de salut 
digital i l’atenció remota dels usuaris. 

5 

53 Detectar com la implementació de les tecnologies de 
salut digital pot afectar la salut dels pacients i la seva 
relació amb els professionals. 

Identificar, comprendre i gestionar com la implementació/ ús 
d’una determinada tecnologia o intervenció de salut digital pot 
afectar la salut dels pacients, la seva relació amb els professionals 
o si pot entrar en conflicte amb la seva cultura o creences. 

3 

54 Identificar les solucions de salut digital emergents i la 
seva aplicació. 

Reconèixer les solucions de salut digital innovadores que aporten 
valor a la pràctica clínica i la seva aplicació. 

3 

55 Afegir oportunitats d'aprenentatge basat en la 
tecnologia a les activitats habituals. 

Afegir oportunitats d'aprenentatge basat en la tecnologia a les 
activitats habituals. 

2 

56 Desenvolupar, gestionar i promoure identitat digital 
pròpia. 

Desenvolupar, gestionar i promoure identitat digital pròpia a 
través de les xarxes socials, blogs, webs, etc. 

2 

57 Utilitzar tecnologies d'aprenentatge per a 
l'actualització professional. 

Utilitzar tecnologies d'aprenentatge per a l'actualització 
professional. 

2 

58 Dissenyar eines, recursos i activitats pel recolzament i 
l'aprenentatge d'un mateix i de terceres persones. 

Dissenyar eines, recursos i activitats pel recolzament i 
l'aprenentatge d'un mateix i de terceres persones. 

1 

59 Participar activament de les xarxes digitals. Participar activament de les xarxes digitals. 1 
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60 Ètica i legislació Desenvolupar la pràctica professional mitjançant les 
eines de salut digital d'acord amb les polítiques de 
l'organització, les normatives i la legislació vigent a 
nivell local, nacional i internacional. 

Actuar d'acord amb les normatives internes de l'organització on 
es desenvolupa l'activitat, les lleis vigents en la regió geogràfica 
des d'on es proveeix l'atenció i des d'on es rep. 

11 

61 Ús ètic de les tecnologies de salut digital Ús ètic de les tecnologies de salut digital d’acord amb els principis 
ètics universals, els drets humans i d’acord amb el codi 
deontològic de la professió. 

5 

62 Obtenir del consentiment informat per part del 
pacient de manera remota. 

Obtenir del consentiment informat per part del pacient amb 
relació a l’ús de les seves dades, l’atenció mitjançant les 
tecnologies de salut digital de manera presencial i remota. 

3 

63 Actuar d'acord amb els protocols i les guies de pràctica 
clínica. 

Actuar d'acord amb els protocols i les guies de pràctica clínica tot 
i utilitzar eines de salut digital. 

2 

64 Resoldre aspectes ètics involucrant els usuaris i 
companys de professió. 

Resoldre aspectes ètics involucrant els usuaris i companys de 
professió. 

2 

65 Identificar conflictes d'interès derivats de l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

Identificar conflictes d'interès derivats de l'ús de les tecnologies 
de salut digital. 

1 

66 Identificar els aspectes que poden vulnerar la 
privacitat, la seguretat i la confidencialitat de la 
informació. 

Identificar els aspectes que poden vulnerar la privacitat, la 
seguretat i la confidencialitat de la informació. 

1 

67 Identificar i recolzar l'ús de tecnologies de salut digital 
que redueixin els problemes ètics derivats del seu ús. 

Identificar i recolzar l'ús de tecnologies de salut digital que 
redueixin els problemes ètics derivats del seu ús. 

1 

68 Protecció de les dades digitals de salut Protecció de les dades digitals de salut 1 
69 Planificació Escollir la solució de salut digital o les funcionalitats 

d'aquesta que millor s'adapta a les necessitats del 
pacient o als objectius professionals. 

Escollir la solució de salut digital o les funcionalitats d'aquesta 
que millor s'adapta a les necessitats i preferències del pacient. 

8 

70 Identificar reptes, barreres i facilitadors en la 
implementació de solucions de salut digital. 

8  

71 Liderar projectes de salut digital. Gestionar i liderar projectes de salut digital en les diferents fases 
(gestionar, implementar i avaluar), amb altres professionals o en 
l’organització on es desenvolupa l’activitat professional. 

8 

72 Escollir i utilitzar les solucions de salut digital d'acord 
amb l'objectiu de tractament. 

Escollir i utilitzar les solucions de salut digital més dadequades 
d'acord amb l'objectiu de tractament a assolir. 

3 
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73 Identificar i planificar els recursos necessaris per a la 
incorporació de la salut digital en la pràctica 
professional 

Identificar i planificar els recursos materials (apps, perifèrics, etc.) 
i humans (especialistes en salut digital, IA, etc.) necessaris per a 
la incorporació de la salut digital en la pràctica professional. 

3 

74 Gestionar els aspectes econòmics associats a l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

Gestionar els aspectes econòmics associats a l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

2 

75 Identificar les limitacions de la salut digital. Identificar les limitacions de la salut digital. 2 
76 Identificar les regulacions que poden afectar l'ús de les 

solucions de salut digital. 
Identificar les regulacions que poden afectar l'ús de les solucions 
de salut digital. 

2 

77 Discriminar quan s'ha d'utilitzar la salut digital i quan 
no. 

Discriminar quan s'ha d'utilitzar la salut digital i quan no. 1 

78 Avaluació i qualitat Avaluar les tecnologies de salut digital per detectar 
fortaleses, debilitats, oportunitats i riscos. 

Competència per avaluar la seguretat, l’efectivitat i l’eficiència de 
les solucions de salut digital disponibles, així com els avantatges, 
inconvenients, riscos i oportunitats que ofereixen. 

12 

79 Avaluar les intervencions de salut digital 
desenvolupades en el marc de la pràctica professional. 

Capacitat per avaluar les intervencions de salut digital de manera 
crítica, exhaustiva i rigorosa (avaluació sistemàtica i basada en 
criteris) per detectar i establir l’efectivitat i el balanç risc-benefici 
des d’una perspectiva de medicina basada en l’evidència. 

10 

80 Avaluar els avantatges i els inconvenients de l'atenció 
remota respecte a l'atenció presencial. 

Capacitat per determinar quins avantatges i inconvenients aporta 
l’atenció remota o l’ús d’eines de salut digital en l’atenció dels 
pacients respecte a l’atenció presencial. 

5 

81 Ús d'eines per a l'avaluació de les intervencions de 
salut digital. 

Utilitzar instruments (Escala MARS, etc.) i eines (algoritmes de 
validació) per a l’avaluació de les intervencions de salut digital 
realitzades en la pràctica clínica per determinar-ne la seguretat, 
efectivitat i cost-efectivitat. 

4 

82 Avaluar les relacions entre els resultats, els mètodes/ 
instruments utilitzats i l'evidència. 

Establir relacions i comparar els resultats obtinguts, els mètodes 
utilitzats i l’evidència disponible. 

2 

83 Crear estratègies per a l'avaluació de les intervencions 
de salut digital. 

Crear estratègies per a l'avaluació de les intervencions de salut 
digital. 

1 

84 Detectar biaixos en les pràctiques de salut digital. Detectar biaixos en les pràctiques de salut digital. 1 
85 Identificar les millors pràctiques en salut digital 

basades en l'evidència 
Identificar les millors pràctiques en salut digital basades en 
l'evidència 

1 

86 Seguretat Gestionar el risc derivat de l'ús de les tecnologies de la 
salut digital. 

Gestionar el risc mitjançant estratègies per a la identificació, 
estratificació i reducció d’aquest per tal que la pràctica clínica 
mitjançant les eines de salut digital sigui el més segura possible. 

4 
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87 Identificar, prevenir i estratificar el risc d'acord amb la 
història clínica i les característiques del pacient. 

Determinar, prevenir i estratificar el risc segons les 
característiques del pacient, la història clínica i altres factors que 
poden comportar una reducció dels beneficis de la intervenció o 
un perjudici cap al pacient. 

4 

88 Utilitzar les tecnologies de salut digital per millorar la 
seguretat del pacient. 

Utilitzar les eines de salut digital per millorar la seguretat del 
pacient (ex. dispositius de detecció de caigudes per a la gent 
fràgil). 

3 

89 Detectar l'impacte que pot tenir l'ús de les solucions 
digitals en els aspectes culturals dels pacients. 

Detectar l'impacte que pot tenir l'ús de les solucions digitals en 
els aspectes socioculturals dels pacients. 

2 

90 Identificar problemes associats a l'ús de les tecnologies 
de salut digital. 

Identificar problemes associats a l'ús de les tecnologies de salut 
digital. 

2 

91 Identificar si una determinada solució digital pot ser 
perjudicial per a un pacient. 

Identificar si una determinada solució digital pot ser perjudicial 
per a un pacient 

2 

92 Per aplicar les solucions de salut digital de manera 
segura. 

Per aplicar les solucions de salut digital de manera segura. 2 

93 Reconèixer males pràctiques en l'ús de la salut digital. Reconèixer males pràctiques en l'ús de la salut digital. 2 
94 Educació, 

alfabetització i 
apoderament del 

pacient 

Alfabetitzar els usuaris en salut digital. Ensenyar els usuaris com localitzat i consultar informació sobre 
salut i salut digital que sigui de qualitat, com contrastar-la amb 
altres fonts, o com determinar la veracitat d’aquesta. 

8 

95 Alfabetitzar altres professionals sanitaris en salut 
digital. 

Educar altres professionals sanitaris sobre com localitzat i 
consultar informació sobre salut i salut digital que sigui de 
qualitat, com contrastar-la amb altres fonts, o com determinar la 
veracitat d’aquesta. 

6 

96 Utilitzar tecnologies d'e-learning per a l'aprenentatge i 
l'ensenyament dels pacients i altres professionals. 

Ús de les tecnologies d’e-Learning per a l’aprenentatge i 
l’ensenyament d’un mateix, dels pacients i d’altres professionals. 

5 

97 Assessorar, prescriure i recolzar els pacients en l'ús de 
les tecnologies de salut digital. 

Capacitat d’assessorar, prescriure i recolzar els pacients en l’ús de 
les tecnologies de salut digital d’acord amb les característiques i 
les necessitats d’aquests. 

3 

98 Crear recursos i contingut de salut digital basats en 
l'evidència per a la informació dels actors implicats en 
l'atenció. 

Elaboració de contingut i recursos d’aprenentatge en diferents 
formats per a l’ensenyament i la informació dels actors implicats 
en l’atenció amb relació a la salut i la salut digital. 

3 

99 Involucrar el pacient en la seva cura i atenció. Fer partícip el pacient de la seva cura, involucrar-lo en la presa de 
decisions amb relació a les opcions de tractament, etc. 

3 
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100 Alfabetitzar els pacients respecte a les normatives 
existents en quan a l'atenció mitjançant les eines de 
salut digital. 

Alfabetitzar els pacients respecte a les normatives (RGPD, LOPD-
GDD, etc.) existents en quan a l'atenció mitjançant les eines de 
salut digital. 

2 

101 Apoderar el pacient mitjançant l'ús de les solucions de 
salut digital 

Capacitar el pacient i dotar-lo de les eines i els coneixements 
necessaris per a la presa de decisions pel que fa a la seva atenció 
i l’ús de solucions de salut digital. 

2 

102 Competència 
tècnica 

Resoldre els problemes derivats de l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

Resoldre els problemes tècnics (correcció de la instal·lació dels 
sensors) o els problemes derivats de l’ús de les eines de salut 
digital (reducció de la qualitat de la comunicació pacient-
professional sanitari). 

9 

103 Utilitzar les funcions bàsiques de les tecnologies de 
salut digital d'acord amb les funcions professionals. 

Capacitat d’utilitzar els elements bàsics (perifèrics, càmeres, 
softwares etc.) que conformen les tecnologies de salut digital per 
poder duu a terme les activitats professionals correctament 
d’acord amb les funcions i les responsabilitats estipulades pel lloc 
de treball que s’ocupa. 

9 

104 Reconèixer problemes en l'ús de solucions de salut 
digital. 

Identificar els problemes derivats de la implementació i l’ús de les 
solucions de salut digital i com solucionar-los. 

3 

105 Adaptar la pràctica a les limitacions de la salut digital Reconèixer les limitacions de l’atenció mitjançant l’ús d’eines de 
salut digital i adaptar la pràctica o actuar dins els límits 
d’aquestes. 

2 

106 Entendre la terminologia específica de la salut digital. Comprendre correctament la termijnologia específica 
relacionada amb la salut digital. 

2 

107 Utilitzar diferents tipus de software de manera 
individual i amb la col·laboració d'altres persones. 

Utilitzar diferents tipus de software de manera individual i amb la 
col·laboració d'altres persones. 

2 

108 Desenvolupament 
professional 

Escollir, instal·lar i utilitzar perifèrics, sensors o 
tecnologia vestible o corporal per a l'avaluació o la 
telemonitorització dels pacients. 

Escollir, instal·lar i utilitzar perifèrics, sensors o tecnologia 
vestible o corporal per a l'avaluació o la telemonitorització dels 
pacients. 

3 

109 Escollir i/o adequar l'entorn des d'on es proveeix 
l'atenció sanitària remota. 

Escollir i/o adequar l'entorn des d'on es proveeix l'atenció 
sanitària remota. 

2 

110 Implementar les solucions de salut digital d'acord amb 
els plans establerts 

2  

111 Donar suport i potenciar la cultura organitzativa 
orientada a la salut digital. 

Donar suport i potenciar la cultura organitzativa orientada a la 
salut digital. 

1 
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112 Elaborar guies i protocols per a la implementació 
d'intervencions, eines o sistemes de salut digital. 

Elaborar guies i protocols per a la implementació d'intervencions, 
eines o sistemes de salut digital. 

1 

113 Identificar les habilitats necessàries per a l'ús de les 
solucions de salut digital. 

Identificar les habilitats necessàries per a l'ús de les solucions de 
salut digital. 

1 

114 Professionalitat Actuar d'acord amb les guies professionals i les 
polítiques de l'organització i del sistema. 

Complir amb les guies professionals i les polítiques de 
l’organització on es desenvolupa l’atenció, així com les 
normatives del sistema sanitari en qüestió. 

2 

115 Gestionar l'empremta digital. Gestionar l'empremta digital. 1 
116 Mantenir i assolir l'objectiu de salut compartit 

establert. 
Mantenir i assolir l'objectiu de salut compartit establert. 1 

117 Mantenir la professionalitat i l'atenció de qualitat 
durant l'ús de tecnologies de salut digital. 

Mantenir la professionalitat i l'atenció de qualitat durant l'ús de 
tecnologies de salut digital. 

1 
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Annex 13. Enquesta primera ronda procés Delphi 

 

 



216 
 

 

 



217 
 

 



218 
 

 



219 
 

 

 



220 
 



221 
 

 

 

 



222 
 

 

 



223 
 

 

 



224 
 

 

 



225 
 

 



226 
 

 

 



227 
 

 

 

 



228 
 



229 
 

 



230 
 

 

 



231 
 

 

 

 



232 
 

 

 



233 
 

 

 

 



234 
 

 



235 
 

 

 



236 
 

 



237 
 

 



238 
 

 



239 
 

 



240 
 

 



241 
 

 

 



242 
 

 



243 
 

 



244 
 

 



245 
 

 



246 
 

 



247 
 

 



248 
 

 



249 
 

 



250 
 

 



251 
 

 



252 
 

 



253 
 

 



254 
 

 



255 
 

 



256 
 

 



257 
 

 



258 
 

 



259 
 

 



260 
 

 



261 
 

 



262 
 

Annex 14. Resultats enquesta Delphi – ronda 1 

Resultats ronda 1 
Núm. Dimensió Competència Mitja Mitjana Moda DE Rang Mín. Máx. P. 25 P. 50 P. 75 RI 

1 Gestió de les 
dades i la 

informació 

Recollir les dades de manera precisa, 
vàlida i en el format i suport tecnològic 
adequat. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

2 Utilitzar les dades per a la presa de 
decisions. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

3 Interpretar, comprendre i avaluar de 
manera crítica les dades generades 
mitjançant les solucions, eines, 
sistemes i intervencions de salut digital. 

4,67 5,00 5 0,816 2 3 5 4,50 5,00 5,00 1 

4 Discriminar les dades rellevants de les 
no importants. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

5 Utilitzar les dades generades 
mitjançant els dispositius de salut 
digital per a la investigació i la 
generació de l'evidència. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

6 Analitzar conjunts de dades 
estructurades i no estructurades 
mitjançant tècniques analítiques. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

7 Integrar l'ús de les dades en la pràctica 
clínica. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

8 Accedir a informació rellevant per a la 
pràctica professional. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

9 Identificar l'evidència sobre les 
intervencions i les eines de salut digital 
que s'utilitzen o que es volen 
implementar. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

10 Presa de decisions basada en les dades. 4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 
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11 Utilitzar la història clínica electrònica 
per a l'emmagatzematge de dades de 
salut. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

12 Determinar els avantatges, els 
inconvenients, els riscos i les 
oportunitats de l'intercanvi de dades 
mitjançant sistemes electrònics. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

13 Comunicar informació estadística 
d'acord amb les característiques del 
receptor. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

14 Documentar les dades clíniques en els 
sistemes digitals 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

15 Gestionar les dades, la informació i el 
coneixement. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

16 Sintetitzar les dades, la informació i el 
coneixement 

4,67 5,00 5 0,816 2 3 5 4,50 5,00 5,00 1 

17 Transformació de les dades de salut per 
a la posterior gestió i ús. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

18 Utilitzar els sistemes de suport per a la 
presa de decisions i ajustar-los a les 
necessitats dels pacients i del context. 

4,50 5,00 5 0,837 2 3 5 3,75 5,00 5,00 2,5 

19 Comparar, contrastar i triangular dades 
amb formats i orígens diversos. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

20 Entendre les característiques de les 
dades i el cicle de vida d'aquestes. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

21 Identificar els usos potencials de les 
dades digitals de salut. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

22 Identificar i generar coneixement de les 
dades digitals de salut. 

4,40 5,00 5 0,894 2 3 5 3,50 5,00 5,00 3 

23 Reconèixer i entendre les fonts de 
dades disponibles. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

24 Tractar de manera estadística de dades 
de salut 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 
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25 Comunicació, 
col·laboració i 

participació 

Comunicar-se de manera efectiva 
mitjançant diferents canals electrònics 
d'acord amb les necessitats dels 
usuaris, l'equip de professionals, els 
recursos disponibles i el context 
sociocultural. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

26 Col·laborar mitjançant els canals 
digitals. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

27 Preservar la privacitat, la 
confidencialitat i la seguretat de les 
dades dels usuaris. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

28 Utilitzar els canals electrònics òptims 
per a la comunicació entre els diferents 
actors implicats en l'atenció. 

Lost Lost Lost Lost Lost Lost Lost Lost Lost Lost Lost 

29 Escollir els canals de comunicació 
electrònics més adequats d'acord amb 
les necessitats de salut, les preferències 
del pacient, els recursos disponibles i el 
context. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

30 Comunicar-se d'acord amb la 
netiqueta. 

4,33 4,00 4 0,516 1 4 5 4,00 4,00 5,00 2 

31 Determinar l'abast de la comunicació i 
la relació pacient-professional 
mitjançant els canals electrònics. 

4,33 5,00 5 1,211 3 2 5 3,50 5,00 5,00 3 

32 Establir i/o mantenir les relacions 
humanes mitjançant els canals de 
comunicació electrònics. 

3,17 3,00 3a 1,602 4 1 5 1,75 3,00 5,00 6,5 

33 Comunicar-se i intercanviar dades de 
manera privada i segura. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

34 Escollir les mètriques adequades per a 
l'avaluació remota i la 
telemonitorització dels usuaris. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 
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35 Identificar possibles problemes de 
comunicació derivat de l'ús dels canals 
de comunicació electrònics. 

4,50 5,00 5 0,837 2 3 5 3,75 5,00 5,00 2,5 

36 Identificar el tipus de comunicació 
(síncrona o asincrona) més adequada. 

4,17 4,50 5 0,983 2 3 5 3,00 4,50 5,00 4 

37 Identificar estratègies, canals i eines 
per millorar la comunicació amb els 
pacients i els professionals. 

4,50 5,00 5 0,837 2 3 5 3,75 5,00 5,00 2,5 

38 Realitzar interconsultes mitjançant els 
canals electrònics. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

39 Pràctica clínica i 
aplicacions 

Avaluar el pacient de manera holística i 
correcta a través de les eines de salut 
digital. 

4,40 5,00 5 0,894 2 3 5 3,50 5,00 5,00 3 

40 Adaptar la pràctica clínica a les 
disrupcions tecnològiques. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

41 Determinar quan un pacient ha de ser 
atès de manera remota, mitjançant una 
altra tecnologia o presencialment. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

42 Proveir atenció sanitària centrada en el 
pacient mitjançant la salut digital. 

3,83 4,00 4a 1,169 3 2 5 2,75 4,00 5,00 4,5 

43 Utilitzar les tecnologies de salut digital 
d'acord amb les necessitats dels 
usuaris, els recursos disponibles i el 
context 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

44 Promoure l'ús de les solucions de salut 
digital per millorar l'accés i l'equitat de 
l'atenció sanitària. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

45 Utilitzar les tecnologies de salut digital 
per a la telemonitorització dels usuaris. 

4,00 4,50 5 1,265 3 2 5 2,75 4,50 5,00 4,5 

46 Adaptar-se a les preferències dels 
pacients. 

4,33 4,00 4 0,516 1 4 5 4,00 4,00 5,00 2 

47 Identificar i comprendre com els 
pacients utilitzen les solucions de salut 
digital i com això els pot afectar. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 
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48 Detectar els aspectes socioculturals 
que poden influenciar la pràctica 
professional mitjançant l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

49 Detectar les limitacions i els biaixos 
d'un mateix amb relació a l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

4,50 5,00 5 0,837 2 3 5 3,75 5,00 5,00 2,5 

50 Integrar i adaptar les solucions de salut 
digital amb una perspectiva 
biopsicosocial. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

51 Desenvolupament 
professional 

Mantenir-se actualitzat amb relació a la 
salut digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

52 Aprenentatge permanent, 
desenvolupament personal i la millora 
contínua 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

53 Detectar com la implementació de les 
tecnologies de salut digital pot afectar 
la salut dels pacients i la seva relació 
amb els professionals. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

54 Identificar les solucions de salut digital 
emergents i la seva aplicació. 

4,50 5,00 5 0,837 2 3 5 3,75 5,00 5,00 2,5 

55 Afegir oportunitats d'aprenentatge 
basat en la tecnologia a les activitats 
habituals. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

56 Desenvolupar, gestionar i promoure 
identitat digital pròpia. 

4,17 4,00 4 0,753 2 3 5 3,75 4,00 5,00 2,5 

57 Utilitzar tecnologies d'aprenentatge 
per a l'actualització professional. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

58 Dissenyar eines, recursos i activitats pel 
recolzament i l'aprenentatge d'un 
mateix i de terceres persones. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

59 Participar activament de les xarxes 
digitals. 

4,17 4,00 4 0,753 2 3 5 3,75 4,00 5,00 2,5 



267 
 

60 Ètica i legislació Desenvolupar la pràctica professional 
mitjançant les eines de salut digital 
d'acord amb les polítiques de 
l'organització, les normatives i la 
legislació vigent a nivell local, nacional i 
internacional. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

61 Ús ètic de les tecnologies de salut 
digital 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

62 Obtenir del consentiment informat per 
part del pacient de manera remota. 

4,00 4,50 5 1,265 3 2 5 2,75 4,50 5,00 4,5 

63 Actuar d'acord amb els protocols i les 
guies de pràctica clínica. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

64 Resoldre aspectes ètics involucrant els 
usuaris i companys de professió. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

65 Identificar conflictes d'interès derivats 
de l'ús de les tecnologies de salut 
digital. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

66 Identificar els aspectes que poden 
vulnerar la privacitat, la seguretat i la 
confidencialitat de la informació. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

67 Identificar i recolzar l'ús de tecnologies 
de salut digital que redueixin els 
problemes ètics derivats del seu ús. 

4,80 5,00 5 0,447 1 4 5 4,50 5,00 5,00 1 

68 Protecció de les dades digitals de salut 5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 
69 Planificació Escollir la solució de salut digital o les 

funcionalitats d'aquesta que millor 
s'adapta a les necessitats del pacient o 
als objectius professionals. 

4,67 5,00 5 0,816 2 3 5 4,50 5,00 5,00 1 

70 Identificar reptes, barreres i facilitadors 
en la implementació de solucions de 
salut digital. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

71 Liderar projectes de salut digital. 4,00 4,00 3a 1,095 2 3 5 3,00 4,00 5,00 4 
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72 Escollir i utilitzar les solucions de salut 
digital d'acord amb l'objectiu de 
tractament. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

73 Identificar i planificar els recursos 
necessaris per a la incorporació de la 
salut digital en la pràctica professional 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

74 Gestionar els aspectes econòmics 
associats a l'ús de les tecnologies de 
salut digital. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

75 Identificar les limitacions de la salut 
digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

76 Identificar les regulacions que poden 
afectar l'ús de les solucions de salut 
digital. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

77 Discriminar quan s'ha d'utilitzar la salut 
digital i quan no. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

78 Avaluació i 
qualitat 

Avaluar les tecnologies de salut digital 
per detectar fortaleses, debilitats, 
oportunitats i riscos. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

79 Avaluar les intervencions de salut 
digital desenvolupades en el marc de la 
pràctica professional. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

80 Avaluar els avantatges i els 
inconvenients de l'atenció remota 
respecte a l'atenció presencial. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

81 Ús d'eines per a l'avaluació de les 
intervencions de salut digital. 

4,50 5,00 5 0,837 2 3 5 3,75 5,00 5,00 2,5 

82 Avaluar les relacions entre els resultats, 
els mètodes/ instruments utilitzats i 
l'evidència. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

83 Crear estratègies per a l'avaluació de 
les intervencions de salut digital. 

4,50 5,00 5 0,837 2 3 5 3,75 5,00 5,00 2,5 

84 Detectar biaixos en les pràctiques de 
salut digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 
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85 Identificar les millors pràctiques en 
salut digital basades en l'evidència 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

86 Seguretat Gestionar el risc derivat de l'ús de les 
tecnologies de la salut digital. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

87 Identificar, prevenir i estratificar el risc 
d'acord amb la història clínica i les 
característiques del pacient. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

88 Utilitzar les tecnologies de salut digital 
per millorar la seguretat del pacient. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

89 Detectar l'impacte que pot tenir l'ús de 
les solucions digitals en els aspectes 
culturals dels pacients. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

90 Identificar problemes associats a l'ús de 
les tecnologies de salut digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

91 Identificar si una determinada solució 
digital pot ser perjudicial per a un 
pacient. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

92 Per aplicar les solucions de salut digital 
de manera segura. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

93 Reconèixer males pràctiques en l'ús de 
la salut digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

94 Educació, 
alfabetització i 

apoderament del 
pacient 

Alfabetitzar els usuaris en salut digital. 4,17 4,00 4 0,753 2 3 5 3,75 4,00 5,00 2,5 
95 Alfabetitzar altres professionals 

sanitaris en salut digital. 
4,00 4,00 3a 0,894 2 3 5 3,00 4,00 5,00 4 

96 Utilitzar tecnologies d'e-learning per a 
l'aprenentatge i l'ensenyament dels 
pacients i altres professionals. 

4,33 4,00 4 0,516 1 4 5 4,00 4,00 5,00 2 

97 Assessorar, prescriure i recolzar els 
pacients en l'ús de les tecnologies de 
salut digital. 

4,33 4,00 4 0,516 1 4 5 4,00 4,00 5,00 2 

98 Crear recursos i contingut de salut 
digital basats en l'evidència per a la 
informació dels actors implicats en 
l'atenció. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 
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99 Involucrar el pacient en la seva cura i 
atenció. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

100 Alfabetitzar els pacients respecte a les 
normatives existents en quan a 
l'atenció mitjançant les eines de salut 
digital. 

4,33 4,00 4 0,516 1 4 5 4,00 4,00 5,00 2 

101 Apoderar el pacient mitjançant l'ús de 
les solucions de salut digital 

4,67 5,00 5 0,816 2 3 5 4,50 5,00 5,00 1 

102 Competència 
tècnica 

Resoldre els problemes derivats de l'ús 
de les tecnologies de salut digital. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

103 Utilitzar les funcions bàsiques de les 
tecnologies de salut digital d'acord amb 
les funcions professionals. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

104 Reconèixer problemes en l'ús de 
solucions de salut digital. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

105 Adaptar la pràctica a les limitacions de 
la salut digital 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0 

106 Entendre la terminologia específica de 
la salut digital. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

107 Utilitzar diferents tipus de software de 
manera individual i amb la col·laboració 
d'altres persones. 

3,67 3,00 3 1,033 2 3 5 3,00 3,00 5,00 4 

108 Desenvolupament 
professional 

Escollir, instal·lar i utilitzar perifèrics, 
sensors o tecnologia vestible o corporal 
per a l'avaluació o la telemonitorització 
dels pacients. 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

109 Escollir i/o adequar l'entorn des d'on es 
proveeix l'atenció sanitària remota. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 

110 Implementar les solucions de salut 
digital d'acord amb els plans establerts 

4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

111 Donar suport i potenciar la cultura 
organitzativa orientada a la salut 
digital. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 
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112 Elaborar guies i protocols per a la 
implementació d'intervencions, eines o 
sistemes de salut digital. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

113 Identificar les habilitats necessàries per 
a l'ús de les solucions de salut digital. 

4,33 4,50 5 0,816 2 3 5 3,75 4,50 5,00 2,5 

114 Professionalitat Actuar d'acord amb les guies 
professionals i les polítiques de 
l'organització i del sistema. 

4,67 5,00 5 0,516 1 4 5 4,00 5,00 5,00 2 

115 Gestionar l'empremta digital. 4,33 5,00 5 1,033 2 3 5 3,00 5,00 5,00 4 
116 Mantenir i assolir l'objectiu de salut 

compartit establert. 
4,50 4,50 4a 0,548 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2 

117 Mantenir la professionalitat i l'atenció 
de qualitat durant l'ús de tecnologies 
de salut digital. 

4,83 5,00 5 0,408 1 4 5 4,75 5,00 5,00 0,5 
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Annex 15. Enquesta segona ronda procés Delphi 
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Annex 16. Resultats enquesta Delphi – ronda 2 

Resultats ronda 2 
Núm.  Competència Mitja Mitjana Moda DE Rang Mín. Máx. P. 25 P. 50 P. 75 RI 
1 Gestió de les dades i la 

informació 
Recollir les dades de 
manera precisa, vàlida i en 
el format i suport tecnològic 
adequat. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

2 Utilitzar les dades per a la 
presa de decisions. 

4,25 4,00 4 0,500 1 4 5 4,00 4,00 4,75 1,50 

3 Interpretar, comprendre i 
avaluar de manera crítica 
les dades generades 
mitjançant les solucions, 
eines, sistemes i 
intervencions de salut 
digital. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

4 Discriminar les dades 
rellevants de les no 
importants. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

5 Utilitzar les dades 
generades mitjançant els 
dispositius de salut digital 
per a la investigació i la 
generació de l'evidència. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

6 Integrar l'ús de les dades en 
la pràctica clínica. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

7 Identificar l'evidència sobre 
les intervencions i les eines 
de salut digital que s'utilitzen 
o que es volen implementar. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

8 Presa de decisions basada 
en les dades. 

4,00 4,00 4 0,816 2 3 5 3,25 4,00 4,75 3,00 

9 Utilitzar la història clínica 
electrònica per a 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 
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l'emmagatzematge de dades 
de salut. 

10 Comunicar informació 
estadística d'acord amb les 
característiques del 
receptor. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

11 Documentar les dades 
clíniques en els sistemes 
digitals 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

12 Gestionar les dades, la 
informació i el coneixement. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

13 Sintetitzar les dades, la 
informació i el coneixement 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

14 Transformació de les dades 
de salut per a la posterior 
gestió i ús. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

15 Entendre les 
característiques de les 
dades i el cicle de vida 
d'aquestes. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

16 Identificar els usos 
potencials de les dades 
digitals de salut. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

17 Reconèixer i entendre les 
fonts de dades disponibles. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

18 Comunicació, col·laboració i 
participació 

Comunicar-se de manera 
efectiva mitjançant diferents 
canals electrònics d'acord 
amb les necessitats dels 
usuaris, l'equip de 
professionals, els recursos 
disponibles i el context 
sociocultural. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

19 Col·laborar mitjançant els 
canals digitals. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 
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20 Preservar la privacitat, la 
confidencialitat i la seguretat 
de les dades dels usuaris. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

21 Escollir els canals de 
comunicació electrònics més 
adequats d'acord amb les 
necessitats de salut, les 
preferències del pacient, els 
recursos disponibles i el 
context. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

22 Comunicar-se d'acord amb 
la netiqueta. 

4,25 4,00 4 0,500 1 4 5 4,00 4,00 4,75 1,50 

23 Comunicar-se i intercanviar 
dades de manera privada i 
segura. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

24 Pràctica clínica i aplicacions Adaptar la pràctica clínica a 
les disrupcions 
tecnològiques. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

25 Determinar quan un pacient 
ha de ser atès de manera 
remota, mitjançant una altra 
tecnologia o presencialment. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

26 Utilitzar les tecnologies de 
salut digital d'acord amb les 
necessitats dels usuaris, els 
recursos disponibles i el 
context 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

27 Promoure l'ús de les 
solucions de salut digital per 
millorar l'accés i l'equitat de 
l'atenció sanitària. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

28 Adaptar-se a les 
preferències dels pacients. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

29 Identificar i comprendre com 
els pacients utilitzen les 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 
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solucions de salut digital i 
com això els pot afectar. 

30 Detectar els aspectes 
socioculturals que poden 
influenciar la pràctica 
professional mitjançant l'ús 
de les tecnologies de salut 
digital. 

4,25 4,00 4 0,500 1 4 5 4,00 4,00 4,75 1,50 

31 Integrar i adaptar les 
solucions de salut digital 
amb una perspectiva 
biopsicosocial. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

32 Desenvolupament 
professional 

Mantenir-se actualitzat amb 
relació a la salut digital. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

33 Aprenentatge permanent, 
desenvolupament personal i 
la millora contínua 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

34 Detectar com la 
implementació de les 
tecnologies de salut digital 
pot afectar la salut dels 
pacients i la seva relació 
amb els professionals. 

4,25 4,50 5 0,957 2 3 5 3,25 4,50 5,00 3,50 

35 Afegir oportunitats 
d'aprenentatge basat en la 
tecnologia a les activitats 
habituals. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

36 Utilitzar tecnologies 
d'aprenentatge per a 
l'actualització professional. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

37 Dissenyar eines, recursos i 
activitats pel recolzament i 
l'aprenentatge d'un mateix i 
de terceres persones. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

38 Ètica i legislació Desenvolupar la pràctica 
professional mitjançant les 

4,00 4,00 4 0,816 2 3 5 3,25 4,00 4,75 3,00 
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eines de salut digital d'acord 
amb les polítiques de 
l'organització, les normatives 
i la legislació vigent a nivell 
local, nacional i 
internacional. 

39 Ús ètic de les tecnologies de 
salut digital 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

40 Actuar d'acord amb els 
protocols i les guies de 
pràctica clínica. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

41 Resoldre aspectes ètics 
involucrant els usuaris i 
companys de professió. 

4,25 4,00 4 0,500 1 4 5 4,00 4,00 4,75 1,50 

42 Identificar conflictes d'interès 
derivats de l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

43 Identificar els aspectes que 
poden vulnerar la privacitat, 
la seguretat i la 
confidencialitat de la 
informació. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

44 Identificar i recolzar l'ús de 
tecnologies de salut digital 
que redueixin els problemes 
ètics derivats del seu ús. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

45 Protecció de les dades 
digitals de salut 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

46 Planificació 
 

Escollir la solució de salut 
digital o les funcionalitats 
d'aquesta que millor 
s'adapta a les necessitats 
del pacient o als objectius 
professionals. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

47 Escollir i utilitzar les 
solucions de salut digital 

4,25 4,50 5 0,957 2 3 5 3,25 4,50 5,00 3,50 
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d'acord amb l'objectiu de 
tractament. 

48 Identificar i planificar els 
recursos necessaris per a la 
incorporació de la salut 
digital en la pràctica 
professional 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

49 Identificar les limitacions de 
la salut digital. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

50 Discriminar quan s'ha 
d'utilitzar la salut digital i 
quan no. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

51 Avaluació i qualitat Avaluar les tecnologies de 
salut digital per detectar 
fortaleses, debilitats, 
oportunitats i riscos. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

52 Avaluar els avantatges i els 
inconvenients de l'atenció 
remota respecte a l'atenció 
presencial. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

53 Avaluar les relacions entre 
els resultats, els mètodes/ 
instruments utilitzats i 
l'evidència. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

54 Detectar biaixos en les 
pràctiques de salut digital. 

4,50 5,00 5 1,000 2 3 5 3,50 5,00 5,00 3,00 

55 Identificar les millors 
pràctiques en salut digital 
basades en l'evidència 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

56 Seguretat Gestionar el risc derivat de 
l'ús de les tecnologies de la 
salut digital. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

57 Identificar, prevenir i 
estratificar el risc d'acord 
amb la història clínica i les 
característiques del pacient. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 
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58 Detectar l'impacte que pot 
tenir l'ús de les solucions 
digitals en els aspectes 
culturals dels pacients. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

59 Identificar problemes 
associats a l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

60 Identificar si una 
determinada solució digital 
pot ser perjudicial per a un 
pacient. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

61 Per aplicar les solucions de 
salut digital de manera 
segura. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

62 Reconèixer males 
pràctiques en l'ús de la salut 
digital. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

63 Educació, alfabetització i 
apoderament del pacient 

Utilitzar tecnologies d'e-
learning per a l'aprenentatge 
i l'ensenyament dels 
pacients i altres 
professionals. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

64 Assessorar, prescriure i 
recolzar els pacients en l'ús 
de les tecnologies de salut 
digital. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

65 Involucrar el pacient en la 
seva cura i atenció. 

5,00 5,00 5 0,000 0 5 5 5,00 5,00 5,00 0,00 

66 Alfabetitzar els pacients 
respecte a les normatives 
existents en quan a l'atenció 
mitjançant les eines de salut 
digital. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

67 Apoderar el pacient 
mitjançant l'ús de les 
solucions de salut digital 

4,00 4,00 4 0,816 2 3 5 3,25 4,00 4,75 3,00 
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68 Competència tècnica Resoldre els problemes 
derivats de l'ús de les 
tecnologies de salut digital. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

69 Utilitzar les funcions 
bàsiques de les tecnologies 
de salut digital d'acord amb 
les funcions professionals. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

70 Reconèixer problemes en 
l'ús de solucions de salut 
digital. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

71 Adaptar la pràctica a les 
limitacions de la salut digital 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

72 Entendre la terminologia 
específica de la salut digital. 

3,75 3,50 3 0,957 2 3 5 3,00 3,50 4,75 3,50 

73 Implementació Escollir, instal·lar i utilitzar 
perifèrics, sensors o 
tecnologia vestible o 
corporal per a l'avaluació o 
la telemonitorització dels 
pacients. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 

74 Escollir i/o adequar l'entorn 
des d'on es proveeix 
l'atenció sanitària remota. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

75 Implementar les solucions 
de salut digital d'acord amb 
els plans establerts 

4,25 4,00 4 0,500 1 4 5 4,00 4,00 4,75 1,50 

76 Donar suport i potenciar la 
cultura organitzativa 
orientada a la salut digital. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 

77 Professionalitat Actuar d'acord amb les 
guies professionals i les 
polítiques de l'organització i 
del sistema. 

4,25 4,00 4 0,500 1 4 5 4,00 4,00 4,75 1,50 

78 Mantenir i assolir l'objectiu 
de salut compartit establert. 

4,75 5,00 5 0,500 1 4 5 4,25 5,00 5,00 1,50 
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79 Mantenir la professionalitat i 
l'atenció de qualitat durant 
l'ús de tecnologies de salut 
digital. 

4,50 4,50 4a 0,577 1 4 5 4,00 4,50 5,00 2,00 
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