INFORMACIÓ
ADDICIONAL
SUSTAIN és una iniciativa de 4 anys (2015-2019)
ﬁnançada pel Programa de Treball Horitzó 2020 de
la Comissió Europea.
Si voleu rebre més informació, podeu contactar amb:
Carme Carrion i Gabriela Barbaglia
Agència d’Avaluació i Qualitat Sanitàries de
Catalunya (AQuAS)
Email: ccarrion@gencat.cat; mgbarbaglia@gencat.cat
Telèfon: 93 551 39 02
http://www.sustain-eu.org/

QUINS BENEFICIS
OBTINDRA AMB
SUSTAIN?
Amb la participació al projecte SUSTAIN, els centres implicats tindran una sèrie de beneficis,que
inclouen:




Accés a pràctiques òptimes de recerca i evidència.



Ajuda i suport per la millora a través del
desenvolupament organitzatiu, incloent la
participació dels usuaris i altres parts interessades.



Oportunitats per col·laborar i compartir experiències amb altres centres per trobar la manera
de millorar conjuntament.



La identificació de les vostres pràctiques de
treball com a exemple de bones pràctiques per
altres iniciatives arreu d’Europa.

PSSRU
Personal Social Services Research Unit

Un equip d’experts en atenció integrada per
donar-los suport per implementar tècniques de
bones pràctiques.

El projecte SUSTAIN està ﬁnançat per Horizon 2020-Programa Marc
de Recerca i Innovació (2014-2020). El contingut d’aquest fulletó
reﬂecteix només l’opinió dels seus autors i la Comunitat Europea no
és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que conté.

ATENCIÓ
INTEGRADA,
ADAPTADA I
SOSTENIBLE PER
A LA GENT GRAN
D’EUROPA

INTRODUCCIÓ
El projecte SUSTAIN pretén millorar
l’atenció integrada per la gent gran que
viu a casa amb múltiples necessitats de
salut i d’assistència social.
Des del 2015 ﬁns al 2019, el projecte treballarà amb
catorze iniciatives en set països amb l’objectiu
d’assolir una atenció integrada, i donar-los suport
per millorar encara més l’atenció que ofereixen.

UN PROJECTE A NIVELL
EUROPEU
SUSTAIN està finançat per la Comissió Europea
i engloba socis amb molta experiència en diferents
països europeus, recolzats per diferents organitzacions
Les diferents iniciatives s’estan duent a terme a Holanda,
Regne Unit, Noruega, Àustria, Espanya, Estònia i
Alemanya.

SUSTAIN vetllarà per assegurar que el treball de
millora és transferible a altres sistemes de salut i
desenvoluparà una guia per ajudar a millorar els serveis
propis i aconseguir una atenció integrada i de qualitat a Europa.

COM HO FAREM?
Per assolir els seus objectius, l’equip de SUSTAIN:
1.

Treballarà mà a mà amb cada iniciativa i amb les
persones interessades a nivell local durant 18
mesos, per tal d’acordar com progressar i com
implementar les millores.

QUE VOLEM
ACONSEGUIR JUNTS?
Esperem que al llarg dels pròxims 4 anys el projecte
SUSTAIN:



Proporcioni resultats d’atenció integrada a partir
d’un conjunt de millores adaptades que hauran
de ser implementades i avaluades.

Comprovarà que les millores poden ser transferides a altres centres que ofereixen atenció
integrada arreu d’Europa.



Produeixi un conjunt de mesures i indicadors
d’eﬁcàcia provada per als proveïdors d’atenció
integrada per avaluar-ne el progrés.

El projecte té com a objectiu garantir una estreta
col·laboració amb les parts interessades en cada
iniciativa aplicant un enfocament plenament participatiu per accelerar el procés de traducció de la recerca
i l’evidència ﬁns a la seva implementació.



Creï un conjunt d’informació per dur a terme
una atenció integrada basada en l’evidència.



Produeixi un full de ruta per dissenyar, establir i
mantenir models d’atenció integrada enfocats a
la gent gran amb múltiples necessitats de salut i
d’assistència social.

2.

Avaluarà cada una de les iniciatives, tant abans
com després de la implementació de les millores.

3.

