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GLOSSARI D’ACRÒNIMS UTILITZATS EN 
AQUEST DOCUMENT (per ordre alfabètic)

APS Atenció Primària de Salut

APSC Atenció Primària i Salut Comunitària

ASSIR Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

CAP Centre d'Atenció Primària

CMBD Conjunt Mínim Bàsic de Dades

COP Madrid Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

EAP Equip d'Atenció Primària

ENAPISC Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària

ESCA Enquesta de Salut de Catalunya

Espai PIAC Espai per a la Planificació i Atenció Compartida

ETI Equip de Treball Integrat

FoCAP Fòrum Català d'Atenció Primària

ICD International Classification of Diseases and Related Health 
Problems

MACA Malaltia Crònica Avançada

PADES Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport

PASMiA Procés Assistencial en Salut Mental i Addiccions

PCC Pacient Crònic Complexe

PIIC Pla Intervenció Individualitzat Compartit   

PSP Programa de Suport a la Primària

SM Salut Mental

SMiA Salut Mental i Addiccions

SoMaMFyC Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria

XAP Xarxa integral d’Atenció Primària i Comunitària
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PRESENTACIÓ

El document que teniu entre mans comprèn anàlisi, reflexió i propos-
tes sobre l’atenció a la salut mental (SM) a l’atenció primària de salut 
(APS). L’actiu grup de reflexió sobre salut mental del FoCAP, que en 
aquesta ocasió ha incorporat professionals de la psicologia i la psiquia-
tria, fa temps que hi treballa, i hem pensat que, després de l’aturada 
forçosa a conseqüència de la primera onada de la pandèmia de la CO-
VID, és un bon moment per donar-lo a conèixer.

Ara més que mai, el malestar emocional està present a l’atenció primà-
ria. Una atenció primària que en aquests moments està desnaturalit-
zada, desposseïda en bona part de presencialitat i funcions. Com sem-
pre a l’atenció primària, els reptes són múltiples. Un dels més destacats 
és la comprensió de la complexitat dels elements que condicionen la 
salut de les persones i les comunitats, la seva subjectivització i la seva 
expressió clínica. El que se’ns planteja és com acompanyar i alleujar el 
patiment físic, mental i social, ara empitjorat a causa de la pandèmia. 
Tal com s’exposava en l’anterior document del grup, «Atenció a les per-
sones amb malestar emocional relacionat amb condicionants socials a 
l’APS», la relació assistencial, la confiança i el vincle són eines bàsiques 
per a l’acolliment i l’atenció al malestar emocional. Eines que no no-
més estan a l’abast de l’APS, sinó que li són pròpies i inherents, si bé en 
aquests moments sotmeses a la limitació de les visites presencials i a la 
potenciació de l’atenció telefònica i telemàtica.

Aquest document se centra en els models de relació entre l’APS i els ser-
veis de SM. La llavor va néixer arran d’una notícia que fa un temps va saltar 
als mitjans: hi haurà psicòlegs als equips d’atenció primària. Fou acollida 
de manera desigual per les professionals de l’APS; amb escepticisme per 
unes, amb esperança per d’altres. Què hi havia darrera d’aquests titulars? 
Com s’havia de concretar? Quins eren els pros i els contres de la mesura? 
Posteriorment va aparèixer l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Co-
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munitària (ENAPISC), i amb ella, el Procés Assistencial de Salut Mental i 
Addiccions a la Xarxa d’Atenció Primària (PASMiA) que va desenvolupar 
el model d’atenció i de relació entre els diferents serveis. El fet que aquesta 
estratègia sembli paralitzada (no sabem si definitivament) no resta inte-
rès a la feina feta, que consisteix en veure què hi ha més enllà de les pro-
postes, en què es basen i què obliden pel camí.

Amb rigorositat, el text parteix de l’anàlisi de l’abordatge actual del pati-
ment emocional i del trastorn mental a l’APS. A continuació, analitza en 
profunditat el PASMiA, la cartera de serveis, les activitats assistencials i 
preventives, les formes organitzatives, el paper de les diferents professi-
ons implicades i les bases conceptuals en què s’acull. També fa un recor-
regut per les experiències dutes a terme a l’estat espanyol i una revisió 
de la literatura. Com no pot ser d’altra manera, el document acaba amb 
propostes concretes de com podria establir-se un model col·laboratiu 
entre APS i SM que aprofiti els sabers i els valors de cada àmbit per oferir 
la millor atenció al patiment mental tot minimitzant-ne els efectes ad-
versos. Un model col·laboratiu que ha de mantenir el treball específic de 
cadascun dels equips, s’ha de basar en un projecte comú d’atenció, enfor-
tir el paper de l’APS i la potencialitat terapèutica dels i les seves professi-
onals, i garantir, al mateix temps, un equip de SM que pugui abordar els 
patiments mentals greus. El model que es planteja ha de traspassar els 
serveis sanitaris per tal d’acollir les i els pacients i la comunitat, i incor-
porar la mirada, la veu i la sensibilitat dels que pateixen.

Esperem que el document sigui d’interès i pugui inspirar les i els professi-
onals per a una pràctica assistencial plena de sentit i beneficiosa per a les 
persones que atenem, i també pugui inspirar polítiques sòlides, basades 
en el coneixement i orientades a la salut de les persones i les comunitats.

Bona lectura! 

Meritxell Sánchez-Amat
Presidenta del FoCAP
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1. INTRODUCCIÓ

L’atenció a la salut mental (SM) i al patiment emocional és un repte per als 
serveis sanitaris i és objecte de successius plans d’intervenció a nivell nacio-
nal i internacional. A l’actualitat hi ha un intens debat sobre el concepte ma-
teix de trastorn mental i sobre les causes o condicionants que el provoquen.

Els sistemes de classificació de trastorns mentals que s’han imposat, el DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), o l’ICD (Internati-
onal Classification of Diseases and Related Health Problems) estan en plena 
crisi. Allen Frances, psiquiatre i president del grup de treball del DSM IV, 
ha fet fortes crítiques a aquests sistemes i ha alertat de l’epidèmia de di-
agnòstics psiquiàtrics que ha resultat del seu ús1. Així mateix, organismes 
com el Consell Superior de Salut de Bèlgica, adverteixen que aquests siste-
mes de classificació comporten diversos problemes, recomanen que siguin 
usats amb cautela i que no es posin al centre de la planificació de l’atenció. 
Aquest organisme opina que les classificacions no proporcionen un retrat 
dels símptomes, ni un maneig de les necessitats, ni un bon pronòstic perquè 
no disposen de validesa, fiabilitat ni poder predictiu. Però és més, el mateix 
Consell afirma que el concepte de trastorn mental està en dubte, i que cada 
vegada es dóna més valor a les concepcions que defineixen la salut com la 
capacitat de desenvolupament i d’adaptació de les persones malgrat les di-
ficultats que puguin tenir. Així, recomana un enfocament basat en la recu-
peració, que contextualitzi millor els símptomes i adeqüi les intervencions 
d’acord amb els valors dels individus, treballant estretament amb ells2.

Les característiques de l’esfera mental, per a la qual no es disposa de bi-
omarcadors, ni de proves d’imatge que puguin objectivar el seu funci-
onament ni els possibles trastorns, atorguen al seu abordatge un grau 
de dificultat superior a altres camps de la medicina. Les últimes dèca-
des han estat dominades per l’intent de trobar una explicació biològica 
dels processos emocionals a través del paper dels neurotransmissors. 
Però aquest paper no s’ha pogut demostrar i, malgrat la manca de con-
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sistència científica, s’ha fet un ús extensiu dels psicofàrmacs, fet que no 
ha provocat millors nivells de SM. Mica a mica, es van desmuntant les 
esperances que s’havien posat en ells3. En canvi, sí que està demostrat 
que hi ha condicionants socials, entre ells les desigualtats i l’empitjo-
rament de les condicions de vida, que tenen impacte en la SM. Malgrat 
que no totes les persones que estan sotmeses a tensions i problemes 
socioeconòmics pateixen malalties ni malestar emocional, n’hi ha d’al-
tres que es veuen incapacitades per aquest malestar i han de demanar 
ajuda al sistema de salut.

La resposta que ha de donar el sistema sanitari a les demandes per 
malestar emocional és motiu de debat i obliga a repensar els enfoca-
ments conceptuals i organitzatius. A les consultes d’atenció primària 
de salut (APS) s’observa una alta prevalença de patiment emocional 
que reflecteix la complexitat que expressen les persones a través dels 
símptomes i les emocions. L’augment de simptomatologia psíquica 
dels nostres temps emplaça l’APS a fer front a una realitat per a la qual 
no disposa de les eines adequades perquè les ha deixat pel camí del dar-
rer trajecte dominat per plantejaments biologicistes, per una progres-
siva estandardització dels processos assistencials, per una visió frag-
mentada dels problemes de salut i de les persones, i per una davallada 
de recursos en el sistema sanitari públic en general i més en l’APS.

En el document “Atenció a les persones amb malestar emocional a 
l’Atenció Primària”, publicat el 2016, el Fòrum Català d’Atenció Primà-
ria (FoCAP)4 va proposar un abordatge d’aquest tipus de consultes en 
base a elements epidemiològics i conceptuals sobre la salut i la malal-
tia i va donar instruments d’intervenció útils per acollir el patiment en 
el dia a dia. De manera resumida, en aquest document es planteja que 
s’ha de tenir més en compte a les persones i la seva subjectivitat (con-
text social, cultural, polític i biogràfic), que no pas les malalties, i cal 
potenciar més l’orientació sistèmica i comunitària enlloc de centrar-se 
en la individualitat. Defensa un model salutogènic per donar prioritat 
als recursos propis de les persones i el seu entorn, amplia el concepte 
de curar lluny de la dicotomia salut/malaltia i qüestiona el valor de les 
etiquetes diagnòstiques considerant la seva iatrogènia. Així mateix, es 
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descriuen unes eines bàsiques pròpies de l’APS, com són el vincle, la 
relació de confiança, la paraula, etc… recordant que la principal eina te-
rapèutica som nosaltres mateixos i la relació longitudinal que establim 
amb els i les nostres pacients.

Sovint es troben dificultats per abordar el malestar emocional a les 
consultes i es pot buscar una solució en la intervenció d’especialistes 
en el camp de la psicologia o la psiquiatria per tal que se’n facin càrrec. 
Així, es declara la incompetència de l’APS per atendre la problemàtica 
mental, i passa a centrar-se de forma prioritària en els aspectes biolò-
gics. Es pot simplificar l’atenció en una etiqueta diagnòstica, un tracta-
ment farmacològic, o en una derivació a l’equip de SM, sense que sigui 
la millor opció. Amb la parcel·lació del saber i del fer i la derivació a di-
ferents dispositius, s'està aplicant una manera d’entendre el patiment 
que parcel·la també la persona. Pot existir tracte sense tractament, 
però mai s’hauria de donar el tractament sense tracte. El tracte, res-
pectuós i el mínim opressor possible, implica conèixer què li passa a la 
persona i allò que explica5.

La tendència a la parcel·lació no és nova, ni la SM és l’únic camp en el 
que s’observa. També es veu en l’atenció pal·liativa, en alguns progra-
mes d’atenció a la cronicitat o en l’atenció domiciliària. Són canvis que 
estan transformant l’APS, la visió que tenen els i les professionals de les 
seves funcions, i la seva pràctica clínica. La fragmentació de les perso-
nes per problemes de salut i la substitució dels i de les professionals de 
l’APS per d’altres amb coneixements focals entra en plena contradicció 
amb el paradigma bio-psico-social que ha presidit l’APS fins fa uns anys 
i que considera indestriables els diferents components dels processos 
d’emmalaltir i de guarir. No obstant, la idea d’incorporar professionals 
de la psicologia clínica en el primer nivell d’atenció és una demanda 
que s’ha fet per part d’alguns metges i metgesses de família i que s’està 
promovent des d’alguns sectors de la psicologia6. També a nivell social 
s’ha produït algun moviment en aquest sentit, en un moment en què 
la premsa parlava de l’important augment de la depressió i de l’ansie-
tat7. Ens preguntem si aquest auge de demanda psicològica indica que 
la gent troba a faltar el suport i el vincle amb els i les referents d’APS o 
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si això té alguna cosa a veure amb els continus canvis dels metges i de 
les metgesses i amb la fragmentació de l’atenció.

La combinació dels tres elements (presència del tema a la premsa general, 
demanda social i demanda professional) va tenir la seva resposta políti-
ca. En efecte, en ple procés de desballestament de l’APS, el conseller Toni 
Comín va llançar un missatge: «Posarem psicòlegs a l’APS», que va refor-
çar determinades expectatives8. A partir de l’anunci es van projectar es-
cenaris de futur, com la incorporació de professionals de la psicologia en 
els equips d’atenció primària (EAP), alimentats per declaracions d’alguns 
Col·legis Professionals i Societats Científiques. Fins i tot es va fantasiejar 
amb la idea que els trastorns mentals ja no serien atesos a les consultes 
dels metges i de les metgesses o l’infermer i les infermeres de família per-
què ja ho farien especialistes en la matèria. És en aquest context de con-
fusió que apareix el “Procés Assistencial en Salut Mental i Addiccions a la 
Xarxa d’Atenció Primària” (PASMiA), impulsat pel Departament de Salut, 
que estableix les línies d’actuació i els sistemes de coordinació entre els 
diferents nivells assistencials en l’àmbit de la SM.

Amb motiu del creuament de demandes, promeses i programes, hem cre-
gut oportú fer una reflexió sobre les formes organitzatives i els models de 
coordinació entre els serveis d’APS i els especialitzats en SM. El nostre ob-
jectiu és aportar elements d’anàlisi sobre l’estat actual de l’abordatge del 
patiment emocional a l’APS i sobre la iniciativa del Departament de Salut. 
I en concret, respondre els interrogants al voltant de l’adequació i l’impac-
te de la incorporació de professionals de la psicologia a l’APS. Conscients 
de la dificultat de la tasca, hem incorporat una revisió de la literatura que 
ha permès delimitar aspectes conceptuals a partir dels quals hem dibuixat 
un seguit de propostes per vertebrar tant el model organitzatiu com la re-
lació dels diferents agents implicats.

En el moment de tancar aquest document no s’ha implementat ni 
l’ENAPISC ni el PASMiA i hi ha dubtes raonables que s’arribi a fer. 
Malgrat això, pensem que les reflexions que es recullen mantenen la 
seva validesa i poden ser útils per orientar l’atenció al patiment emoci-
onal en l’entorn comunitari.
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2. ABORDATGE ACTUAL DEL PATIMENT 
EMOCIONAL I DEL TRASTORN  
MENTAL A L’APS

2.1. Epidemiologia  

Disposem d’informació, obtinguda en diferents entorns i amb dife-
rents metodologies, per conèixer la prevalença del patiment emocio-
nal i del trastorn mental. A la Taula 1 s’exposen els principals estudis i 
els seus resultats.

Comptem amb dos estudis de base poblacional: el Projecte ESE-
MeD-España, basat en enquestes fetes a una mostra representativa de 
la població espanyola entre els anys 2001 i 20029, i l’Enquesta de Salut 
autopercebuda de Catalunya (ESCA)10.

Altres investigacions s’han dut a terme  sobre les persones usuàries 
del sistema sanitari: l’estudi DASMAP, basat en enquestes de persones 
usuàries dels serveis d’APS a Catalunya l’any 200611, i el registre del 
Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) que informa sobre l’activitat i 
la morbiditat atesa en els centres sanitaris de Catalunya, el 201612.

Pel que fa a l’estudi IMPACT, compara la prevalença de trastorns men-
tals a l’Estat Espanyol abans i durant la crisi econòmica (2006-2010). 
La informació es va recollir mitjançant l’administració d’un qüestiona-
ri a una mostra de persones ateses a l’APS13.

El malestar emocional que no arriba a trastorn es veu amb freqüència 
a les consultes, tot i que és difícil establir-ne la prevalença. Algunes de 
les dades disponibles ens les proporcionen estudis que s’han realitzat 
sobre les persones derivades als serveis de SM14. En un treball fet a la 
ciutat de Córdoba, es va analitzar la percepció dels metges i metgesses 
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de família sobre la prevalença de problemes psicològics i de SM de la 
població atesa en els seus centres15.

Taula 1. Prevalença del patiment i trastorn mental a l’Atenció Primària de 
Salut (APS). Resultats principals dels estudis.

ESTUDI TIPUS I 
LOCALITZACIÓ RESULTATS PRINCIPALS

El projecte 
ESEMeD-
España.  
2001-2002.

Enquesta 
poblacional. 
Espanya.

1.  El 19,5% de les persones havien presentat un 
trastorn mental en algun moment de la seva 
vida, i un 8,4% en els últims dotze mesos.

2.  El trastorn més freqüent va ser l’episodi 
depressiu major, seguit de la fòbia específica,  
el trastorn per abús d’alcohol i la distímia.

3.   Els factors associats a patir un trastorn mental van 
ser el sexe femení, estar separat, divorciat i vidu i 
estar en atur, de baixa laboral o amb una incapacitat.

Enquesta 
de Salut de 
Catalunya 
(ESCA). 2018.

Enquesta 
poblacional 
sobre salut 
auto-percebuda. 
Catalunya.

1.  El 7,6% de la població de més de 14 anys pateix 
depressió major (3,9% dels homes i 11,2% de 
les dones). El percentatge és més elevat en:
- Persones a partir dels 75 anys (13,9%)
-  Persones que pertanyen a classes socials 
desafavorides (8,5% la classe III i 4,6% la classe I)*

-  Persones que no tenen estudis o tenen estudis 
primaris (11,5%, enfront del 3,4% de les 
persones amb estudis universitaris).

2.  El consum de risc d’alcohol en la població de  
15 anys i més és del 4% (6,4% els homes i 1,7% 
les dones) i és superior en les persones de  
15 a 44 anys (6,2%).

Estudi DASMAP. 
2006.

Enquesta 
a persones 
usuàries de 
serveis d’APS. 
Catalunya.

1.  El 45% referia haver patit almenys un trastorn 
mental durant la seva vida i el 32% un trastorn 
mental en els últims dotze mesos.

2.  Els trastorns més comuns van ser la depressió 
major (9,6%), el trastorn de pànic (7,0%), la 
fòbia específica (6,6%) i el trastorn d’ansietat 
generalitzada (3,8%).

3.  Es va trobar una alta comorbiditat entre els trastorns 
d’ànim i l’ansietat, així com entre els trastorns 
mentals i algunes condicions físiques cròniques.
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ESTUDI TIPUS I 
LOCALITZACIÓ RESULTATS PRINCIPALS

Registre del 
Conjunt Mínim 
Bàsic de Dades 
(CMBD). 2016.

Activitat 
i  morbiditat 
atesa en els 
centres sanitaris. 
Catalunya.

1.  El 24% de les persones visitades presentaven 
algun problema de salut mental.

2.  El 6,2% de les persones afectades era menor 
de 18 anys.

3.  La taxa de dones ateses per un problema 
d’ansietat era el doble que la dels homes en 
tots els grups d’edat.

Estudi IMPACT. 
2006-2010.

Comparació de 
la prevalença de 
trastorns mentals 
a l’APS abans 
i durant la crisi 
econòmica. Estat 
Espanyol.

Increment considerable de:
-  Trastorns d’ànim (19,4% en depressió major i 

10,8% en distímia)
-  Trastorns d’ansietat (8,4% en trastorn d’ansietat 

generalitzada i 6,4% en crisis d’angoixa)
-  Trastorns somatomorfs (7,2%)
-  Abús d’alcohol (4,6% en dependència i 2,4% en 

abús d’alcohol).

“La derivación 
a salud mental 
de pacientes 
sin un trastorno 
psíquico 
diagnosticable”. 
2006.

Avaluació clínica 
de les persones 
derivades a 
consultes de 
salut mental. 
Madrid.

1.  El 24% dels casos derivats no presentaven un 
trastorn mental diagnosticable.

2.  El 42% dels casos derivats estaven en 
tractament antidepressiu.

“El tratamiento 
de problemas 
psicológicos y 
de salud mental 
en atención 
primaria”. 2012.

Enquesta d’opinió 
a metges i 
metgesses de 
centres de salut. 
Córdoba.

1.  Els problemes “menors” de SM (principalment 
símptomes d’ansietat/depressió i problemes 
psicosocials) tenen una prevalença superior als 
trastorns amb diagnòstics formals.

2.  El 43% dels enquestats opinen que el 43% de totes 
les consultes que atenen es relacionarien directa o 
indirectament amb problemes de salut mental.

* Categorització de les classes socials utilitzades a l’ESCA: I classes més afavorides: 
Professionals de direcció, gerència i universitaris / II classe intermèdia: ocupacions 
intermèdies, treballadors/es per compte propi / III classes menys afavorides: treballadors/ 
es manuals (bassat en Domingo-Salvany et al16)

2.2. Abordatge actual 

Malgrat no disposar de molts estudis, es pot veure una gran variabili-
tat entre centres i professionals a l’hora d’abordar el malestar emoci-
onal a les consultes d’APS. Aquesta variabilitat està relacionada amb 
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la formació, sensibilitat i orientació de la pràctica assistencial. L’he-
terogeneïtat en l’abordatge es reflexa en les notables diferències que 
s’han observat entre diversos equips en els registres d’abús d’alcohol, 
de depressió no greu, d’ansietat i de demència que consten a les histò-
ries clíniques17.

L’orientació bio-psico-social, que va ser la predominant durant els pri-
mers anys de la reforma de l’APS, ha estat progressivament substituïda 
per la biologicista, dominant en les últimes dècades. Aquesta condici-
ona una atenció de caràcter individual i protagonitzada pels i per les 
professionals de la medicina, amb un elevat ús de fàrmacs. Segons un 
estudi fet amb una mostra petita de metges i metgesses d’APS, un 80% 
dels enquestats manifesta que no treballa en equip, no utilitza tècni-
ques psico-educatives i no realitza interconsulta amb serveis especia-
litzats per problemes menors de SM. El 39% de les persones que ate-
nen estan tractades amb psicofàrmacs i creuen que podrien resoldre 
els seus problemes sense aquests, i més del 50% consideren no tenir 
coneixements suficients per diagnosticar i/o tractar problemes de SM. 
En el mateix estudi, el 97,4% de professionals mèdics assenyalen que 
incorporar psicòlegs i psicòlogues en els centres de salut beneficiaria 
la prestació de serveis15.

Tanmateix, comptem amb experiències de tractaments grupals en 
diversos centres d’APS, com els grups psicoeducatius, conduïts per 
professionals d’infermeria, en ocasions amb el suport de psicòlegs i 
psicòlogues clíniques. Aquestes intervencions han estat dirigides a 
persones amb trastorns d’ansietat, depressió, trastorns adaptatius i 
trastorns somatomorfs. Han inclòs tècniques de relaxació i respiració, 
reestructuració cognitiva i altres18  19.

L’elevada prescripció de psicofàrmacs (ansiolítics, hipnòtics-sedants i 
antidepressius) a l’APS és una de les característiques més destacables 
en l’abordatge del malestar emocional en el nostre entorn. Durant el 
període 2000-2015, l’increment del consum d’aquests medicaments a 
Espanya ha estat molt superior que a la resta d’Europa20. Els psicofàr-
macs es plantegen com una solució per a moltes de les demandes que 
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fan les persones ateses a les consultes a les quals se’ls assigna un di-
agnòstic de trastorn mental. D’aquesta manera, s’atribueix a aquestes 
substàncies el poder de corregir un suposat dèficit o desequilibri dels 
neurotransmissors en el cervell. L’ús dels psicofàrmacs, en especial 
dels antidepressius, se sustenta en assajos clínics que parteixen d’una 
comprensió biomèdica dels problemes mentals i s’enfoquen a la mi-
llora simptomàtica, marginant aspectes clau com els efectes adversos 
dels medicaments o la millora en la qualitat de vida i prescindint de 
l’opinió de la persona i de les seves necessitats reals21.

El predomini de l’atenció de caràcter individual i sense perspectiva 
comunitària és una altra de les característiques de l’atenció als pro-
blemes de SM a casa nostra. Dins les escasses intervencions comuni-
tàries s’ha de destacar el programa Salut i Escola, implantat de mane-
ra desigual en el territori (entorn del 50% de les escoles a la ciutat de 
Barcelona) i portat a terme per professionals d'infermeria dels EAP. 
En l’avaluació del curs 2016-2017 es va observar que un dels temes 
tractats amb més freqüència, juntament amb les preguntes sobre se-
xualitat, eren els relacionats amb la SM (19,2%). I desglossant els mo-
tius: el 40,8% estaven relacionats amb problemes d’ansietat, el 26,1% 
amb problemes d’autoestima, el 17,7% amb problemes del son i en un 
7,5% amb la ideació suïcida. Així mateix, en les consultes de salut so-
cial es van detectar problemes vinculats amb el suport social i amb 
l’aïllament en un 24,1%22.

A l’APS la professió més implicada en l’atenció al malestar emocional 
es la mèdica, molt per sobre de la infermeria i del treball social. No obs-
tant, la professió infermera participa àmpliament, i sovint lidera, les 
activitats comunitàries i els grups psico-educatius. En una investiga-
ció qualitativa feta a Euskadi per conèixer les vivències dels professi-
onals no mèdics en l’atenció a persones amb depressió, es considerava 
que la participació d’infermers i infermeres i de treballadors i treballa-
dores socials era escassa, però podia aportar una atenció més holística 
i menys medicalitzadora i que la col·laboració entre ells i elles pot su-
posar beneficis tant per a les persones ateses com per al desenvolupa-
ment i satisfacció dels i de les professionals23.
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2.3. Coordinació entre l’APS i els serveis de SM

Si bé sempre han existit formes de coordinació entre l’APS i els ser-
veis de SM de manera local i no sistematitzada, i per iniciativa dels i les 
professionals, va ser a partir del 2006 que amb el Programa de Suport 
a la Primària (PSP) es va institucionalitzar la coordinació entre nivells. 
Al cap de deu anys, la seva implantació abastava el 50% de la pobla-
ció de tot el territori24. Les activitats dutes a terme han estat diverses, 
segons el proveïdor i l’orientació dels equips: sessions d’interconsulta, 
sessions formatives (gairebé sempre unidireccionals), discussió de ca-
sos, primeres visites de professionals de SM en els centres d’Atenció 
Primària (CAP), grups psicoterapèutics, grups Balint, i altres. No s’ha 
donat a conèixer una avaluació global del programa.

En una anàlisi del programa de col·laboració d’un equip de SM amb 
l’APS a la ciutat de Barcelona25, un grup de psiquiatres reflexionen so-
bre la seva experiència i ressalten els següents elements: 

–  El treball de suport s’ha reduït a traslladar el treball dels centres de 
SM als CAP, de tal manera que a la pràctica, funcionen des d’un model 
de substitució. 

–  Molts professionals dels EAP viuen l’arribada dels professionals de 
SM als seus equips com a majors obligacions i responsabilitats en el 
futur. 

–  Podria ser més interessant desenvolupar activitats de prevenció qua-
ternària que de prevenció primària, que consideren poc estudiada, 
presumptament innòcua i amb molts efectes negatius. 

–  Apropar-se als CAP els ha permès conèixer les condicions reals de 
treball i els condicionants dels seus i de les seves professionals, com 
ara el poc temps per visita, la direcció per objectius i els estàndards 
de qualitat de la prescripció farmacèutica. 

–  L’escàs pes del personal d’infermeria i de treball social.
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El que sí s’ha fet són estudis de concordança diagnòstica entre professi-
onals de psicologia i professionals de medicina de família en el marc del 
PSP. Les autores indiquen que existeix una baixa concordança en els di-
agnòstics degut a que els metges i les metgesses de família diagnostiquen 
per derivar i el psicòleg i la psicòloga ho fa per intervenir. Plantegen que, 
per millorar la concordança, s’haurien de reformular els criteris de deri-
vació així com anar cap a la integració de professionals de psicologia en 
el CAP 26. El que s’assenyala com un problema (la manca de concordança 
diagnòstica) s’hauria de veure més com una expressió de la diferent me-
todologia de treball dels serveis d’APS respecte els d’altres especialitats. 
Així, mentre els primers treballen en base a la sensibilitat de la clínica i 
de les proves i amb un baix valor predictiu, el treball dels segons s’orien-
ta a l’especificitat i té un alt valor predictiu. Entendre aquesta diferència 
és clau per desenvolupar serveis adequats a cada nivell assistencial, amb 
els i les professionals més adients. Així doncs, la concordança diagnòsti-
ca probablement no seria el millor criteri d’avaluació dels  programes de 
coordinació, que s’haurien de centrar en l’efectivitat, és a dir, en la millo-
ra de la salut i de la funcionalitat de les persones ateses27.

2.4. Debilitats actuals de l’APS i desgast professional

A l’actualitat l’APS presenta un conjunt de debilitats que la limiten (i 
en ocasions incapaciten) per oferir una correcta atenció a les persones 
que presenten malestar emocional, sigui quina sigui la seva naturalesa. 
No és aquesta l’única tasca en la que l’APS veu reduït el seu desenvolu-
pament, però és una de les més significatives.

Les debilitats de les quals parlem no són intrínseques a l’APS, sinó que 
tenen a veure amb el deteriorament i les transformacions que està pa-
tint en l’última dècada. Entre elles destaquen: els freqüents canvis de 
personal que fragmenten la longitudinalitat, la manca de temps, les de-
mandes d’altres sectors (escoles, serveis socials, empreses...), els mo-
dels de substitució que limiten l’espectre de l’atenció, el desgast profes-
sional i el fet que l’organització d’alguns equips fomenta la ruptura del 
vincle professional-pacient i professional-professional.28
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Es parla d’un elevat grau de desgast dels i les professionals sanitaris, o 
síndrome de burnout, compost de tres dimensions: esgotament emocio-
nal, despersonalització i realització personal. Encara que hi ha diferèn-
cies a l’hora de quantificar-lo, nombrosos estudis parlen d’una elevada 
prevalença de desgast dels sanitaris respecte d’altres professions. La 
prevalença del desgast professional entre el personal mèdic se situa en-
tre el 30 i el 50%, mentre que els treballadors i les treballadores socials 
són els qui presenten majors índexs d’esgotament emocional29 30.

Sovint es veuen les causes laborals, com les condicions de treball i la 
sobrecàrrega assistencial, com a productores de burnout. Tanmateix, 
aquestes no són les úniques ni, probablement, les més importants. La 
seva arrel l’hem de buscar en les causes intrínseques del treball sanita-
ri dels nostres dies, que respon a un enfocament gerencialista. Segons 
Juan Irigoyen, la desprofessionalització en el camp de la medicina 
derivada de les reformes que s’han produït en els sistemes sanitaris 
des de la dècada dels noranta seria una de les causes d’aquest desgast. 
L’aspecte més rellevant és l’emergència del paradigma tecno-produc-
tiu, que entra en conflicte amb alguns elements essencials del model 
professional mèdic i erosiona la seva autonomia professional.31 Aques-
ta transformació tecno-productiva de l’APS a la pràctica clínica es ma-
nifesta en l’estandardització dels processos assistencials, l’ús extensiu 
d’escales per a la classificació diagnòstica, o la invasió de l’acte clínic 
per l’acte de registrar, el que es coneix com a «registritis»32.Aquesta re-
alitat resta qualitat i temps a la tasca de cuidar que històricament ha 
caracteritzat la labor de les professions sanitàries, dificulta l’escolta 
de narratives, impedeix pensar narrativament, i  orienta als codis i a la 
malaltia, en comptes de a la persona, la qual cosa dificulta l’interès pels 
factors humans i relacionals. Aprofundint en aquesta idea, i tal com diu 
Deborah Swinglehurst et al.: “Les històries dels pacients es transfor-
men en bytes; allò particular es converteix en generalitzable; allò com-
plex es fa simple i manejable; i la incertesa es categoritza i, d’aquesta 
manera, es pot emmagatzemar” 33.

Ens preguntem, per tant, si el que desgasta els i les professionals no és 
tant la quantitat i les condicions del treball com la seva qualitat que, en 
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el cas del malestar emocional, dificulta, i molt, un abordatge sintònic 
amb els i les pacients. Davant de les dificultats laborals, personals i clí-
niques, és fàcil que la resposta sigui derivar aspectes de l’atenció cap a 
d’altres professionals que puguin assumir-ne aquesta responsabilitat. 
Per això resultaria tan fàcil acceptar, o fins i tot reclamar, models de 
substitució en camps assistencials que són propis de l’APS. Però ens 
podem trobar amb que la renúncia a atendre el malestar emocional  
(i també altres necessitats) agreugi encara més el grau de despersona-
lització i desprofessionalització.

En aquesta línia, recents investigacions sobre el tema del burnout en 
metges i metgesses de família nord-americans suggereixen que la visió 
integral de l’atenció mèdica està associada a un menor grau de desgast. 
Aquesta visió inclou atendre pacients hospitalitzats, la pràctica obstè-
trica i atendre ambulatòriament pacients pediàtrics, a més de disposar 
de procediments i/o àrees de contingut clínic i proporcionar atenció 
fora del lloc de consulta habitual34. Aquests resultats ens han de fer 
pensar que disminuir competències als metges i les metgesses i als in-
fermers i les infermeres de família no és una bona idea per als pacients 
ni per als professionals, tot i que és una aspiració d’una part d’aquests.

El funcionament dels EAP obvia sovint les necessitats emocionals dels 
seus membres. Les qüestions organitzatives i les avaluacions numèri-
ques acaparen el temps en les reunions de l’equip i dels diferents col-
lectius. Les institucions tenen escassa cura dels seus i les seves profes-
sionals; ni els i les escolta, ni els dóna suport en les dificultats del dia a 
dia. Aquesta precària gestió emocional es trasllada a les consultes. Da-
vant la manca d’espais en els quals es puguin expressar opinions, sen-
timents i emocions, aquests es traslladen a espais privats on fàcilment 
adquireixen la forma de queixa i no troben la manera de sortir-se’n35.

Un últim element que volem esmentar és que la formació de pregrau 
que es fa a les facultats de medicina del nostre país està dirigida a la 
pràctica hospitalària i ignora l’existència i el valor de l’APS. El model 
de pacient a través del qual s’aprèn només es troba a l’hospital; una for-
mació esbiaixada si considerem com emmalalteixen les persones en la 
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comunitat. De fet, hi ha estudis que demostren com en cursos supe-
riors de la carrera es perden certes habilitats i a partir del tercer curs 
els i les estudiants acostumen a perdre l’empatia amb el o la pacient i el 
seu patiment. Es pot dir que la formació actual en la docència pregrau 
implica una deformació de cara a l’atenció centrada en la persona en la 
seva globalitat36.
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3. BREU RESUM DE L’ESTRATÈGIA NACIONAL 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA 
(ENAPISC) I DEL PROCÉS ASSISTENCIAL EN 
SALUT MENTAL I ADDICCIONS A LA XARXA 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (PASMiA)

«El Procés Assistencial en Salut Mental i Addiccions a la xarxa d’Aten-
ció Primària» (PASMiA) és un document elaborat en el marc de l’Es-
tratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) 
impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
La seva missió és «impulsar un nou model de l’atenció primària i salut 
comunitària (APSC) fonamentat en el concepte integral de salut que 
inclogui els seus determinants socials i que la consolidi com l’eix verte-
brador del sistema públic de salut». Un dels processos clau identificats 
en l’estratègia és la SM i les addiccions, que és l’objecte d’aquest docu-
ment. A continuació fem un resum dels continguts més rellevants per 
la temàtica que ens ocupa37.

3.1. L’ENAPISC

L’ENAPISC defineix el marc conceptual del PASMiA i parteix d’un 
sistema sanitari amb bons resultats, un creixent envelliment de la 
població, una millora de la supervivència i un augment del nombre 
de persones amb trastorns crònics i discapacitats. Aquesta nova rea-
litat requereix una adaptació i una transformació del model d’APS per 
respondre als reptes actuals i de futur. Ha de superar, així mateix, les 
conseqüències de la recent crisi econòmica: augment de les desigual-
tats socials en salut i afectació de les condicions laborals dels i les pro-
fessionals amb «manca d’alguns grups professionals» i augment de la 
pressió assistencial.
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El nou model d’APS propulsat per l’ENAPISC «busca una orientació 
salutogènica, centrada en la persona, integrada i deliberativa en la 
presa de decisions compartides, en què es tingui cura de la protecció 
i promoció del professionalisme com a valor principal que garanteixi 
la qualitat de l’atenció, i es fomenti la participació ciutadana com un 
instrument per afavorir l’apoderament de les comunitats». Afirma que 
l’objectiu principal és enfortir l’APSC i consolidar-la com a eix verte-
brador del sistema sanitari públic.

Per fer possible el nou model planteja transformacions imprescindi-
bles en tres àmbits: en els models organitzatius, en la implicació di-
recta dels i les professionals i en l’enfocament de les persones com a 
centre de tota l’estratègia.

La transformació del model organitzatiu consisteix fonamentalment 
en adaptar l’estructura actual, augmentant el perímetre d’influència de 
l’APSC, en què l’element clau són les xarxes integrals d’atenció primària 
i comunitària (XAP). Aquesta nova estructura inclou els actuals EAP i 
altres equips i serveis de proximitat del territori: de salut pública, d’aten-
ció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), de salut mental i addiccions 
(SMiA), de rehabilitació i els serveis d’atenció continuada i urgent.

El nou model vol tenir cura del professionalisme i el seu desenvolupa-
ment per garantir la qualitat de l’atenció. D’aquesta manera, impulsarà 
l’adequada dotació de professionals, la seva autonomia en la gestió, la 
millora de les condicions laborals i el seu desenvolupament professional 
i el reconeixement de l’APSC tant en l’àmbit social com en el sanitari.

L’ENAPISC diu que situa la persona en el centre del sistema amb l’ob-
jectiu de millorar la seva salut, qualitat de vida i benestar, respectant 
la seva dignitat i drets, així com les seves necessitats, preferències, 
valors i experiències. A més, compta amb la seva participació activa 
com un igual en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació en el 
procés d’atenció. Contempla la participació de les persones a nivell 
micro (salut individual), meso (centres i comunitats) i macro (políti-
ques i estratègies).
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Les aportacions de l’ENAPISC més destacades en la definició del nou 
model d’APS són les XAP (com a estructura organitzativa bàsica), i el 
desenvolupament de la salut comunitària.

3.2. El PASMiA

El PASMiA s’acull al contingut del Pla Director de Salut mental i Addic-
cions 2017-202024. Refereix una alta prevalença de trastorns mentals 
en les consultes d’APS (el 24% del total de visites realitzades el 2016), 
però tanmateix considera que la seva detecció és insuficient, així com 
la detecció del trastorn per consum d’alcohol i drogues.

L’antecedent del PASMiA és el Pla de Suport de SM a l’APS iniciat l’any 
2006 i que al cap de 10 anys ha tingut una baixa implantació (d’un 43% 
en la població de <18 anys i d’un 54% en la població >18 anys) i una ex-
tensió territorial irregular. Com a nou repte planteja que cal superar 
la «relació vertical», incorporar les addiccions i fer equips integrats de 
professionals especialitzats en SMiA i d’APS, en el context de la XAP, 
per assumir l’atenció als problemes de forma conjunta.

La visió sobre la qual se sustenta el PASMiA ve definida per:

–  Una visió de salut mental positiva, la consideració de la salut mental 
com un determinant bàsic del concepte de salut i element indispen-
sable per al desenvolupament humà i social.

–  La salut mental i l’abordatge de les addiccions requereixen una atenció 
integral i s’han d’entendre com el resultat multifactorial de determinants 
biològics, psicològics, educatius, socials, relacionals i mediambientals.

–  El caràcter de les actuacions és marcadament transversal i requereix un 
treball multidisciplinari en equip i en xarxa de tots els actors implicats.

–  El model d’atenció ha de ser orientat a les necessitats de les persones, parti-
cipat i amb una cartera de serveis única, basada en el territori de referència.
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–  L’enfocament dels serveis i les prestacions ha de ser decididament 
comunitari, basat en la prevenció, la detecció i la intervenció, el més 
primerenques possible, per tal de minimitzar la cronicitat i comple-
xitat evitables, i la rehabilitació.

–  La cartera de serveis està recollida en la figura 1.

Figura 1. Resum de la cartera de serveis de salut mental  i addiccions a 
l’atenció primària.

CARTERA DE SERVEIS

Promoció i prevenció
Metodologia fixada per CT salut 
comunitària i CT prevenció i promoció

– Promoció de l’autocura
– Interrelació amb l’entorn de la persona
– Identificació de col·lectius més vulnerables
– Intervencions comunitàries

Detecció precoç del TMG i consum 
de risc, perjudicial i d’alt risc de 
substàncies
Homogeneïtzar les eines de cribratge 
basades en l’evidència i fer-les 
accessibles

–  Exploració de l’estat mental i criteris 
diagnòstics de patologies prioritzades: TEA, 
psicosi incipient, risc de suïcidi

–  Consums de risc, perjudicial i d’alt risc 
d’alcohol i drogues

–  Assessorament en espais de planificació
–  ATDOM
–  Planificació de l’atenció als centres SMiA
–  Coordinació amb recursos locals comunitaris

Atenció a la patologia de baixa 
complexitat
Els problemes de baixa complexitat 
en SM, el consum lleu i el malestar 
emocional han de ser atesos a l’AP

–  Evitar la medicalització dels problemes de la 
vida, disminuir la prescripció de fàrmacs

–  Eines bàsiques de l’entrevista motivacional 
–  Potenciació del tractament psicològic i les 

intervencions grupals
–  Programes específics per a població jove

Atenció integrada i integral a la 
patologia complexa
Garantir l’atenció a la salut física i mental

–  Planificació integrada tant de PCC/MACA, 
final de vida com de PCC-SMiA

Enfocament comunitari Pendent de redacció

Font: PASMiA24
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La participació dels i les diferents professionals en cada àrea de la car-
tera de serveis i les actuacions que s’han de dur a terme queden també 
definides: els problemes de SM i per consum de substàncies lleus, tant 
en població adulta com en l’infanto-juvenil, han de ser atesos priori-
tàriament pels serveis d’APS amb col·laboració dels serveis de SMiA, 
mentre que els trastorns mentals i per consum de substàncies de ca-
ràcter greu s’han de derivar als serveis de SMiA.

S’introdueix el concepte d’Equip de Treball Integrat (ETI), format pels i 
per les professionals dels CAP i de SMiA que es desplacen a aquest cen-
tre per passar visita i per realitzar interconsultes. Aquest equip també 
s’interrelaciona amb altres serveis de la XAP per tal de coordinar els ca-
sos que ho necessitin. Hi haurà un referent de SM en cada EAP i un refe-
rent de l’APS a SMiA tant en adults com en infanto-juvenil.

S’estableixen tres formes organitzatives de coordinació entre els ser-
veis de la XAP:

–  Espai PIAC (espai per a la planificació i atenció compartida), de relació en-
tre els i les professionals d’APS i de SMiA, que es vertebrarà a través de for-
mes virtuals o presencials per a l’anàlisi de la demanda, la gestió conjunta 
del cas, la realització de plans d’intervenció individualitzats i compartits 
(PIIC) i l’assessorament bidireccional. Es recomana la presència setmanal 
de professionals de SM en els CAP per fer visites programades, així com 
l’existència d’un o una referent d’addiccions per comunicar-se amb l’EAP.

–  El grup motor, format per tres representants de l’EAP, tres represen-
tants de SM d’adults i un o una referent de cada servei de la XAP. El 
grup motor treballa de forma conjunta i coordinada amb l’objectiu de 
vetllar perquè la comunicació i els fluxos entre els diferents serveis 
funcionin de forma eficient.

–  Un òrgan mixt, format pels responsables de la XAP, dels EAP i dels 
altres serveis, així com per un o una representant clínic d’AP i un o 
una de SMiA membres del grup motor. Aquest òrgan té funcions clí-
niques i directives.
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En els annexos del document es recullen:

–  Activitats preventives en l’àmbit del consum d’alcohol i altres subs-
tàncies.

–  Recomanacions específiques per a la detecció precoç dels proble-
mes de SM amb més prevalença a la població infantil (0-14 anys)- 
Recomanacions específiques per a la detecció precoç dels trastorns  
mentals amb més prevalença a l’edat adulta (≥ 15 anys).

–  Recomanacions específiques per a l’atenció dels problemes de SM en 
funció de la seva tipologia i complexitat.

–  Funcions del grup motor.

En l’apartat de facilitadors del PASMiA s’inclouen: l’autonomia de ges-
tió, la formació, les tecnologies de la informació i la comunicació, els 
espais i recursos assistencials, la recerca i la innovació, i l’avaluació.
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4.  ANÀLISI I VALORACIÓ DEL PASMiA

L’ENAPISC va aparèixer en un moment de profunda crisi de l’APS, 
fruit de les retallades pressupostàries dels anys 2011-2014 en el siste-
ma sanitari, i de les successives transformacions (prèvies a les retalla-
des, però agreujades per aquestes) que van anar relegant les funcions 
de l’APS i reforçant l’atenció per part d’altres especialitats o dels hospi-
tals. La greu descapitalització i la pèrdua de professionals i de prestigi 
no van millorar quan el pressupost sanitari va iniciar la seva recupera-
ció a partir de l’any 2015. Tampoc els nous programes, com el de pre-
venció i atenció a la cronicitat, van suposar un reconeixement de les 
tasques de l’APS ni li van atorgar un paper clau en el que representa 
una part important de l’activitat del sistema sanitari.

Els nous enfocaments de l’APS que fa l’ENAPISC (el desenvolupament 
de l’atenció comunitària i les XAP com a estructura organitzativa bàsi-
ca) no donen resposta als requeriments per aconseguir que esdevingui 
l’eix vertebrador del sistema públic de salut, objectiu de l’estratègia. 
Per avançar en aquest sentit caldria abordar les causes de l’actual dete-
riorament de l’APS i del fet que no pugui desenvolupar totes les seves 
competències i potencialitats. En primer lloc, el finançament insufici-
ent amb totes les seves conseqüències, com el dèficit i la sobrecàrrega 
de professionals, i en segon lloc, el rol de l’APS en relació a l’atenció 
especialitzada de segon nivell. Aquestes són qüestions que l’ENAPISC 
no planteja més que de manera superficial i no hi aporta solucions.

En el PASMiA hi trobem a faltar una reflexió sobre l’actual abordatge 
sanitari de la salut i de la SM en particular. En efecte, no s’incorporen 
les evidències disponibles sobre l’excessiva medicalització, el sobre-di-
agnòstic i el sobre-tractament ni la conseqüent iatrogènia que gene-
ren. Els enfocaments crítics que s’estan fent des del camp de la psiquia-
tria, la psicologia i l’APS haurien de ser recollits d’alguna manera en els 
plans estratègics del Departament de Salut.
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4.1. Marc conceptual de l’anàlisi

Tot i compartir molts dels plantejaments del PASMiA, la nostra refle-
xió crítica se centra en aquells elements en els qual tenim una visió 
conceptual diferent o en aquells que ens susciten dubtes respecte la 
seva adequació o eficàcia. Partim de quatre premisses:

–  Un model conceptual d’APS que ha estat ben desenvolupat i que ofe-
reixi beneficis contrastats en la salut de les poblacions, en l’equitat 
del sistema i en la reducció de costos. Aquest model considera ca-
racterístiques definitòries de l’APS: l’accessibilitat, el caràcter longi-
tudinal de l’atenció, la perspectiva de globalitat en l’abordatge dels 
problemes de salut i la capacitat de coordinació del conjunt de ser-
veis i actuacions que reben les persones en tots els àmbits i nivells 
del sistema sanitari.

–  La comprensió de la salut -i la malaltia- com el resultat d’un conjunt 
de factors que impliquen les esferes biològica, social i psicològica de 
les persones. Les tres esferes estan interrelacionades i són indestri-
ables, tant quan analitzem les causes de malaltia i del patiment, com 
quan aquest es manifesta en forma de símptomes. L’atenció al males-
tar emocional ha de recollir aquesta conjunció de factors per oferir un 
abordatge de la globalitat de la persona i incorporar la importància 
dels determinants socials, així com els eixos de desigualtats en la salut.

–  La perspectiva dimensional de la salut i el trastorn mental, enfront de 
la perspectiva categorial. La frontera entre salut i trastorn mental no 
es pot establir d’una manera clara, tothom pot tenir símptomes d’al-
guna malaltia i presentar al llarg de la vida algun tipus de patiment 
mental. A l’APS la classificació diagnòstica i categorial és poc útil i ens 
enfrontem al repte de trobar formes properes, humanes i no patologit-
zadores d’acompanyar i alleugerir el patiment emocional i psicològic 
de les persones que demanen ajuda en les nostres consultes.

–  Els i les professionals són el principal instrument terapèutic en l’en-
torn de l’APS i la SM. Actuen a través del vincle amb la persona atesa 
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i la transferència generada, que esdevenen elements clau per operar 
canvis i millores en la salut o el benestar. Diríem que no comptem 
tant amb malalties com amb persones que no es troben bé, de vega-
des degut a malalties. Atès que la salut és una construcció social i sub-
jectiva, les accions d’acollir, comprendre, acompanyar o tenir cura 
requereixen un component humà i també subjectiu que tan sols els 
professionals poden proporcionar quan se centren en l’individu únic 
i estableixen la relació de persona a persona.

4.2. La transformació del model d’APS. L’equip de treball 
integrat

El nou model focalitza l’actuació assistencial en l’ETI, que assumirà els 
problemes de forma conjunta i interactuarà amb la resta de serveis de 
la XAP.

L’ús del terme «integrat» (atenció integral, treball integrat, serveis in-
tegrats...) es repeteix tant en l’ENAPISC com en el PASMiA i sembla 
que respon a la intenció de reduir la variabilitat en els processos as-
sistencials i de millorar la coordinació dels diferents serveis. Però in-
tegrar vol dir que diverses parts formen un tot, i aquí apareixen unes 
primeres preguntes:

–  Poden formar un tot dos equips (APS i SM) que tenen visions dife-
rents, que atenen poblacions diferents o utilitzen instruments tera-
pèutics diferents?

–  No s’estan negant, de fet, les especificitats de la manera de treballar 
de l’APS i de SM i els rols de cadascuna?

–  No s’estan diluint les competències i capacitats dels professionals de 
l’APS?

L’ús de les paraules no és innocu, les paraules conformen la construc-
ció de la realitat i els esquemes mentals que ens fem d’aquesta. En 
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aquest sentit, seria més adequat parlar de cooperació entre els equips, 
en comptes d’integració. El concepte cooperació reconeix els diferents 
rols i diferencia els camps de treball de cada actor, el de l’APS i el de 
l’especialitzada en SM. En canvi, la integració dels serveis de SM i els 
d’addiccions sí que és coherent amb les seves funcions, ho considerem 
altament positiu i és una decisió que s’havia d’haver pres fa anys.

Què aporta l’ETI? El PASMiA manté l’actual diferenciació entre 
professionals de l’APS (metges i metgesses de família, professionals 
d’infermeria, professionals del treball social i professionals adminis-
tratius) i de SMiA (psiquiatres, psicòlegs i psicòlogues, professionals  
d’infermeria, professionals del treball social i professionals adminis-
tratius) i els situa en equips diferenciats. No hi ha, per tant, una incor-
poració de psicòlegs i psicòlogues com a membres dels EAP tal com 
suggerien algunes declaracions de responsables del Departament de 
Salut i com alguns professionals esperaven.

Per altra banda, s’avança en la definició de les àrees d’actuació de cada 
equip i les formes de coordinació entre ells. Els i les professionals de 
SM es desplaçaran un cop a la setmana a l’àrea bàsica de salut per fer 
visites programades, anàlisi de la demanda, gestió conjunta de casos, 
o plans d’intervenció. Aquestes activitats ja són dutes a terme dins de 
l’actual PSP, del qual no s’ofereix cap avaluació més enllà del grau d’im-
plementació. La relació entre els equips assistencials d’APS i de SM, 
tant en el programa de suport com en els equips integrats, se situaria, 
en general, dins del model teòric d’assistència cooperativa. Però ja hem 
vist com a la pràctica, en alguns llocs, el programa de suport ha esde-
vingut un model de substitució.

La xarxa d’atenció primària de salut (XAP). Tampoc els models or-
ganitzatius no són neutres. Ben al contrari, sempre tenen un impacte 
en el funcionament del sistema i en els processos assistencials i poden 
contenir canvis conceptuals no explicitats. Així, quan l’ENAPISC in-
trodueix les XAP com a estructura bàsica de l’APS, el que està fent és 
desplaçar els EAP d’aquest rol i transferir competències del que hau-
ria de ser el nucli central del sistema a un conglomerat de serveis en el 
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qual tenen la mateixa consideració els EAP que els serveis de suport o 
d’atenció per problemes de salut focals.

Tot i afirmar que l’APS ha de ser l’eix del sistema li detreu aquesta fun-
ció quan atorga a l’ETI les funcions d’interrelació amb la resta de ser-
veis de la XAP. Vol dir això que des del PADES o l’ASSIR es podrà fer 
una derivació a SM sense passar pel metge o infermera d’APS? Com 
queda la centralitat de l’APS? Són aspectes que haurien de quedar clars 
i no hi queden. Per això, amb el «nou model» que s’impulsa d’ETI que-
den difuminades, de fet, les competències de l’APS i el rol dels seus i les 
seves professionals.

Els espais de coordinació. L’espai PIAC és l’equivalent a les actuals 
consultories del PSP, amb la diferència que incorpora professionals 
d’addiccions.  

Tal com estan descrites les altres estructures de coordinació (grup mo-
tor i òrgan mixt), comportaran un excés de reunions i de burocràcia, 
que d’entrada sembla poc eficient. Som més partidaris del que es diu en 
algun moment que cada professional utilitzi la via de comunicació que 
cregui millor per conversar amb altres, per exemple, per telèfon o per 
correu electrònic. Cal comptar amb què no tothom ho farà, però pot 
ser millor assumir aquest fet que no incrementar els costos de majors 
indicacions i controls, que tampoc asseguren l’èxit.  

Si bé és cert que la coordinació mai no és perfecta i que de vegades es 
perden pacients entre derivacions, també és cert que més que afegir 
nous i noves professionals i noves estructures, potser seria millor revi-
sar per què ha fallat cada vegada i veure quan es pot corregir i quan no. 
Una mala derivació a SM, per exemple, pot implicar que el o la pacient 
no hi vagi perquè li sembli que el metge o la metgessa se’l vol treure de 
sobre o que l’està tractant com a boig38. O de vegades, simplement, la 
derivació no era indicada o no era el moment de fer-la.

Catalunya compta amb molts i diversos proveïdors de serveis de SM, 
més de 60, la majoria de caràcter privat. La seva naturalesa jurídica per-
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met una gestió opaca i el sistema de concertació amb el que es regeixen 
ocasiona un finançament per habitant molt desigual. Per exemple, a 
Barcelona, l’any 2014, els districtes de renda alta tenien 332 € de con-
tracte per pacient atès, un 42% més que els de renda baixa (234 €)39.

La diversitat de proveïdors i de concerts suposa un entrebanc per a la 
coordinació amb els EAP. En tenim un exemple en el PSP que ha tingut 
una implantació parcial en tot el territori. Aquest és un problema real de 
manca de planificació i distribució equitativa de recursos que hauria de 
ser resolt des dels organismes rectors centrals. Els òrgans de coordina-
ció ideats dins la XAP no podran resoldre les deficiències de planificació 
i gestió dels recursos assistencials, tal com s’intueix que es planteja.

4.3. El model de salut mental. Quina filosofia hi ha en la 
base del PASMiA?

El document respon de manera que qualsevol problema ha de ser su-
primit. Considerem que es fonamenta en una filosofia de supressió 
de la pèrdua.

Per això, hi ha un intent perquè no es perdi cap informació susceptible 
de ser recollida i que, per a cada nou problema, s’afegeix un nou progra-
ma, un nou o nova professional, un nou equip o una nova reunió. Per 
això, es planifiquen cribratges i exploracions exhaustives que treuen 
temps als i les professionals i resten importància a les comunicacions 
espontànies del o la pacient.

Convindria, més aviat, formar en l’escolta de les narratives i l’explora-
ció de les mateixes amb l’entrevista clínica per definir millor la deman-
da de les persones que atenem i, només quan sigui el cas i quan sigui 
el moment, poder comunicar a aquestes els problemes detectats i que, 
sovint, no han tingut en compte.

Per exemple, una persona consulta per una tos que al metge o a la met-
gessa no li sembla important, però a més es detecta que té una diabe-
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tis. Si es minimitza el valor de la tos i se centra la visita en el problema 
“més important” (segons les dades objectives) potser no s’aconseguirà 
la participació de la persona en el tractament perquè dona més impor-
tància a la tos. Cal respondre d’alguna manera a la preocupació expres-
sada: “per què li sembla important la tos?”

Una bona escolta permet esbrinar problemes com la presència de deli-
ris o al·lucinacions, ideació auto-lítica, depressió i qualsevol malestar 
que estigui en joc. També és cert que pot produir malentesos i que al-
gunes informacions no seran incloses.

Comptar amb que alguna cosa es perd, alleuja molt la càrrega de pro-
fessionals i pacients. Si es treballa amb rigor i si el vincle és de qualitat, 
allò perdut podrà ser recollit d’altres maneres.  

Les intervencions del PASMiA obvien la importància de la relació 
pacient-professional i entre professionals. La capacitat d’escoltar, 
l’empatia, la voluntat d’acompanyar i l’establiment d’una relació de 
confiança són qualitats pròpies de l’APS i només es poden desenvo-
lupar plenament en el marc d’una relació longitudinal i d’un acte as-
sistencial sense presses, amb el temps necessari per poder connectar 
adequadament amb les necessitats i percepcions de la persona atesa. 
La longitudinalitat no només és imprescindible per poder establir 
confiança i vincle, sinó que s’associa amb menors taxes de mortalitat 
en molts tipus de serveis, inclosos els psiquiàtrics40. Fer de l’APS l’eix 
del sistema, tal com s’afirma que es persegueix, comportaria millores 
substancials en aquests elements (longitudinalitat i temps), cosa que 
no contempla el PASMiA.

Les diferents modalitats d’intervenció es presenten com a unívoca-
ment bones, quan sabem que comporten, com totes les intervenci-
ons sanitàries, efectes iatrogènics que esdevenen inacceptables quan 
són resultat d’accions innecessàries o excessives. El camp de la SM 
no s’escapa d’aquesta realitat i s’han descrit efectes perjudicials tant 
com a conseqüència de tractaments farmacològics i psicològics, com 
de programes preventius o de diagnòstic precoç. Per exemple, una 
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metanàlisi que comparava els resultats en un grup sotmès a teràpia 
en dol no patològic amb un altre grup que no va rebre tractament va 
mostrar millor evolució en les persones d’aquest últim grup. Tampoc 
no s’ha demostrat benefici en les intervencions de prevenció del tras-
torn d’estrès posttraumàtic, fins i tot s’ha trobat una major incidència 
en les persones que havien participat en grups d’intervenció després 
d’un esdeveniment traumàtic41.

Trobem a faltar, doncs, la consideració dels possibles efectes ad-
versos de les diferents intervencions que es proposen, que haurien 
d’apostar per la protecció de les persones amb algun tipus de pati-
ment o trastorn mental, que sovint tenen una major fragilitat i vul-
nerabilitat.

4.4. La cartera de serveis

La promoció i la prevenció. La promoció i la prevenció – desitjables 
de manera genèrica – s’orienten a col·lectius específics negant la va-
riabilitat individual. Els programes poden suposar una profecia sobre 
l’individu en el que s’aplica (com Watzlawitz ja va assenyalar fa anys). 
Especialment quan es tracta de persones fràgils i, per tant, molt sug-
gestionables. La promoció per programes pot allunyar de la realitat 
efectiva dels individus.

Sobre aquest punt, plana també l’ideal de la salut mental positiva. Hi 
ha persones per les quals és imprescindible viure en la tristesa, n’hi 
ha que han de consumir algun tòxic per estabilitzar-se psíquicament. 
Aquestes persones difícilment poden encaixar en un programa de sa-
lut mental positiva. S’intenta acabar amb la tristesa o el consum a tota 
costa?42 , 43. Més que el concepte dicotòmic de la salut mental com un 
«element indispensable per al desenvolupament humà i social», la sa-
lut i la malaltia han de ser enteses com un continuum, on els límits en-
tre allò que és normal i sa i allò que no ho és són porosos i depenen de 
múltiples factors socials, personals o fins i tot de les definicions que fa 
la comunitat científica.
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La detecció precoç. Cal sempre detectar precoçment? És possible? 
És bo per a la persona? No és més efectiu una bona relació assistenci-
al? De vegades no es detecten problemes a temps, perquè no es poden 
detectar, perquè encara no existeixen o perquè no s’està en condicions 
per enfrontar-los, per exemple. La mesura objectiva no necessària-
ment suposa la subjectivació del problema, la sola comunicació que 
existeix un problema – especialment en el camp de la SMiA – no supo-
sa que la persona se’l faci seu i, al contrari, pot malmetre la relació amb 
el o la professional. Per altra banda, no es pot descuidar la iatrogènia 
que el treball psicològic no fonamentat en els interessos legítims del o 
de la  pacient pot generar41.

Els programes de detecció precoç del trastorn mental greu i la inter-
venció en estats mentals d’alt risc per a la psicosi han estat qüestionats 
per la manca d’instruments per definir-los, pels falsos positius i per la 
baixa proporció que evolucionaran realment cap a una psicosi. Tam-
bé s’han descrit danys col·laterals del diagnòstic precoç com a conse-
qüència d’efectes secundaris del tractament, de l’estigma associat al 
diagnòstic o de la limitació de les expectatives vitals44.

Considerem que caldria una major prudència a l’hora d’impulsar pro-
grames de diagnòstic precoç i que, en canvi, caldria orientar les inter-
vencions cap a una prevenció primària que podria incloure programes 
socials de detecció i prevenció de traumes i abusos (sexuals, físics, raci-
als) en la infància, així com la reducció de les desigualtats econòmiques 
i socials, que estan correlacionades amb els trastorns mentals de tot 
tipus, inclosos els més greus45, 46.

Es parla de cribratge i homogeneïtzació, però no de demanda. És a dir, 
si la persona troba que consumeix massa, però el cribratge diu que no, 
se li dirà que no. O si la persona es manté en un consum elevat des de fa 
anys però du una vida normal i el cribratge diu que consumeix massa, 
haurà d’entrar en un programa?

La protocol·lització de la detecció precoç mitjançant el cribratge, reco-
llida en els annexos 4 i 5, fa pensar que:
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–  Considera incapaços els i les professionals per detectar les dificultats 
de les persones. Aquest fet hauria d’alertar-nos seriosament. De ser 
cert, no serviria de res intentar reduir el seu efecte amb comprovaci-
ons estandarditzades enlloc de promoure la capacitació professional.

–  Considera incapaços els i les pacients per exposar les seves dificultats 
als agents de salut. Considerem que no es tracta tant d’una incapa-
citat com de la dificultat de parlar d’alguns problemes quan encara 
no prenen una forma que es pugui adreçar a un interlocutor. Davant 
d’aquesta dificultat convé el màxim respecte. Avançar-se amb escales 
invalida el subjecte que té el problema. L’orientació podria ser cap al 
treball del vincle amb el o la professional43.

–  Hi ha un excés de classificació diagnòstica del patiment que s’expressa 
de maneres comuns en cada època i que actualment té el màxim expo-
nent en el controvertit sistema DSM2, 47. Una millor orientació seria la 
d’acollir el patiment en la relació assistencial i en l’educativa43.

Atenció a la patologia de baixa complexitat. Compartim la idea que 
els problemes de baixa complexitat, el consum lleu i el malestar emoci-
onal han de ser atesos a l’APS, però trobem a faltar la descripció de les 
eines pròpies i els recursos necessaris per dur-ho a terme.

A més de l’entrevista motivacional, l’APS disposa d’altres eines que 
s’usen habitualment com l’escolta empàtica, la contenció, l’entrevista 
clínica, la indicació de no tractament o la prescripció social. No podem 
obviar que el o la professional és el principal factor terapèutic que ac-
tua a través del vincle i basa el seu treball en la narració, més que en 
les escales i protocols, per arribar a la subjectivitat, fer aflorar el relat 
biogràfic i construir l’aliança terapèutica. No considerem que es pugui 
apoderar una persona –com es recomana– que ha estat avaluada amb 
escales abans que escoltada.

Atenció integrada i integral a la patologia crònica complexa. En 
la línia de preveure i planificar-ho tot, la cartera de serveis del PAS-
MiA inclou l’atenció integrada i integral a la patologia crònica com-
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plexa, convenientment etiquetada i estratificada com a PCC (pacient 
crònic complex), MACA (malaltia crònica avançada) i final de vida. 
Les situacions de cronicitat i malaltia avançada poden comportar pa-
timent emocional, de la mateixa forma en què ho pot fer el diagnòstic 
d’una malaltia greu o invalidant, o altres estats de malaltia que tinguin 
un significat especial per a la persona. Però no per això es requereix 
sempre una actuació específica des del camp de la SM, i menys si no es 
formula una demanda per part de l’individu. L’enfocament holístic de 
l’APS, precisament, inclou l’atenció als aspectes emocionals, psicolò-
gics i espirituals de les persones en les diferents etapes de vida i malal-
tia. Incorporar com a grup diferenciat d’intervenció els PPC, MACA o 
en final de vida corre el risc de psicologitzar la malaltia crònica, el mal 
pronòstic, les males notícies i el procés de mort. Pot portar el i la pro-
fessional d’APS a desentendre’s del vessant mental i centrar-se en els 
problemes orgànics i, quan «no hi ha res a fer», a abandonar el malalt.

Quan se sol·licita la presència del psicòleg o de la psicòloga en aquests 
processos s’està negant la seva dimensió humana i el paper de profes-
sionals de l’APS que coneixen i atenen la persona i han establert un 
vincle amb ella. Si bé és cert que per la seva naturalesa la cronicitat i 
la mort imposen gran respecte i s’aconsella la delicadesa del maneig, 
la via del o de la psicòloga pot obturar la seva manifestació genuïna. 
Més que la intervenció directa des del camp de la psicologia, seria una 
millor aproximació mantenir espais en els quals el metge i la infermera 
puguin consultar si apareixen dificultats en el maneig.

4.5. Activitats i professionals involucrats

El document incideix de manera molt directiva sobre els models de les 
intervencions (psicoeducatives, motivacionals, de relaxació, de ma-
neig de l’estrès i de contenció emocional) i la tipologia de trastorn en 
els quals s’han d’aplicar (malestar emocional, dol, trastorns adaptatius, 
somatomorfs, ansietat i depressió lleu o moderada) deixant poc marge 
a l’autonomia per decidir com abordar cada persona en concret. La ma-
nera de tractar els i les pacients omet el fet que poden tenir motius per 
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estar com estan. No sempre s’ha d’intervenir, en ocasions tan sols s’hi 
ha de ser. Cal contemplar l’adequació del «no fer»48.

Protocol·lització i registres. El PASMiA orienta cap a la progressi-
va homogeneïtzació, tant de les categoritzacions diagnòstiques com 
dels processos assistencials. Considerem que aquest enfocament su-
posa no comprendre ni reconèixer la tasca que es realitza des de l’APS, 
i que també nega el valor de la proximitat quan precisament es tracta 
de recollir allò heterogeni respecte del comú. La sistematització de les 
intervencions i la homogeneïtzació dels registres suposen una nega-
ció sistemàtica de la individualitat de pacients i professionals. Amb 
tants registres i tot estandarditzat és fa difícil ser resolutiu com s’espe-
ra. Tota situació té el seu qüestionari i el seu protocol, de manera que 
aquests desplacen, de fet, la persona del centre de l’atenció.

El seguiment de guies i protocols pot reduir la variabilitat de la pràcti-
ca clínica, però també la pot limitar i empobrir. Condiciona el treball 
individual tant com l’enfocament assistencial perquè les guies estan 
elaborades des d’un determinat paradigma de comprensió de la salut 
i la malaltia que correspon al paradigma biologicista i mecanicista do-
minant en medicina. La idea de normalitat ens allunya de la compren-
sió de la complexitat de les persones i del mateix concepte de salut, i 
exclou altres concepcions més dimensionals que tinguin en compte 
les experiències vitals i els significats que des de la subjectivitat se’ls 
atorga. No es tracta d’aconseguir la «normalitat» definida amb criteris 
biomèdics, sinó d’acompanyar el patiment, tal vegada ser-ne testimoni 
i, com a conseqüència, alleugerir-lo.

L’increment de l’ús de registres de la història clínica informatitzada supo-
sa un risc per a la bona relació clínica. Cada vegada hi ha més queixes que 
la metgessa o l’infermer no miren a la cara, miren més l’ordinador (que 
acaba estructurant la visita) i relega el paper de subjecte del i de la pacient, 
que veu com la seva narrativa, allò que el defineix, deixa de ser important49.

El paper del psicòleg i de la psicòloga. Apreciem que s’incloguin di-
ferents orientacions de les intervencions de professionals de la psico-
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logia clínica, però aquest punt pot quedar contradit per les indicacions 
d’avaluació de resultats i d’escales de mesura, segons com s’apliquin.

Documentar el compromís d’un tractament psicoterapèutic amb un 
consentiment informat i el grau de satisfacció al final del tractament 
ens sembla una ingerència fora de lloc contrària a l’esperit del treball 
psicològic. Partim d’un model de psicologia en el qual la vinculació 
amb el o la professional hi té un paper fonamental, la confiança és im-
prescindible i l’individu atès no es presta com a objecte de tractament 
sinó que n’és subjecte actiu. La filosofia del consentiment informat 
neix del reconeixement de l’autonomia del subjecte i de l’abús mèdic 
en intervencions que deixen el i la pacient en les seves mans, corrent el 
perill de quedar reduït a ser un objecte de tractament. Però actualment 
ha esdevingut un mer tràmit administratiu pel qual el o la professio-
nal mèdic es desentén de la persona atesa50. En el marc d’una relació 
clínica de confiança seria suficient un acord verbal de la persona que 
quedés anotat en la història clínica.

El PASMiA estableix la intervenció de l’EAP i de l’equip de SM en les 
diferents activitats que proposa. Es fa difícil definir el punt en què 
ha d’entrar el treball del psicòleg o de la psicòloga, que depèn de fac-
tors relacionats amb els mateixos professionals (formació, motivació, 
temps..) i amb les persones ateses (complexitat, confiança amb el o la 
professional...). Així doncs, és important que s’atribueixi als i les pro-
fessionals de capçalera l’atenció als processos més comuns i no greus. 
Seria discutible la intervenció dels i les professionals de la psicologia 
clínica en les «visites breus i estructurades per l’atenció dels trastorns 
mentals no greus i les addiccions no greus» que entrarien en les com-
petències de l’APS i de manera excepcional serien objecte de la inter-
venció des de SM.

Trobem a faltar el paper de l’APS en els casos de trastorn mental greu, 
que si bé requereixen atenció especialitzada en SM, també necessiten 
acompanyament i seguiment pels referents de capçalera que són els 
qui garanteixen la continuïtat assistencial quan hi ha un rebuig o aban-
donament de la intervenció especialitzada.



42 AL VOLTANT DEL MODEL D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT. REFLEXIONS I PROPOSTES

Les intervencions grupals. El tractament en grup té les seves in-
dicacions i les seves bondats, però la manera en què el document ho 
presenta ens fa pensar si no es tractarà d’atendre molts pacients a la 
vegada. Convindria especificar si hi ha una indicació d’inclusió en grup 
que no sigui estandarditzada sinó que pugui ser decidida per la persona 
responsable de l’atenció.

En l’apartat de l’assistència grupal es contemplen tres tipus d’inter-
vencions: les psicoeducatives, les psicoterapèutiques i les intervenci-
ons grupals a la comunitat, liderades per infermeria d’APS i SM amb 
col·laboració de professionals del treball social, de la psicologia clínica 
i de la medicina. S’indica la intervenció grupal amb objectius de pro-
moció de la salut (criança positiva, prevenció de l’estigma, hàbits sa-
ludables...), de tractament de trastorns mentals amb més prevalença 
(ansietat, depressió lleu/moderada, distímia, trastorns adaptatius...) i 
en intervencions comunitàries (tallers en el programa salut i escola, 
participació en activitats d’associacions...).

Com qualsevol tipus d’intervenció psicològica, les de caràcter grupal 
tenen les seves indicacions, limitacions i efectes adversos, motiu pel 
qual s’han de portar a la pràctica amb prudència i seguint les recoma-
nacions que marca l’evidència. Una revisió sistemàtica sobre l’efectivi-
tat de la psicoeducació per a la depressió remarca que les publicacions 
encara són limitades, però els articles seleccionats suggereixen que la 
psico-educació és efectiva en la millora del curs clínic, en l’adherèn-
cia al tractament farmacològic i en la millora del funcionament soci-
al. Tanmateix, l’efectivitat és baixa en casos amb símptomes greus i és 
més alta en casos amb símptomes lleus i moderats, que presenten mi-
llora clínica a curt i llarg termini i una millor qualitat de vida51.

Les intervencions grupals tenen una bona tradició en el marc de l’APS 
i, de fet, són considerades dins de les activitats ordinàries de molts 
EAP, sovint liderades per infermeria. Comptem amb experiències de 
tractaments grupals en diversos CAP per a persones amb trastorns 
d’ansietat, que pretenen disminuir l’ús de psicofàrmacs i una reducció 
de símptomes18.
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Considerem que, en general, els grups de caràcter psicoeducatiu i els 
grups comunitaris haurien de ser competència de l’APS i la participa-
ció dels psicòlegs i psicòlogues clínics caldria reservar-la per a tasques 
d’assessorament i suport. Aquest matís no queda clar quan es parla de 
«amb la col·laboració de psicòlegs clínics». La seva integració en aquest 
tipus de grup comporta un enfocament des de l’especificitat de la SM, 
que de manera implícita suposa una patologització de situacions i vi-
vències que responen a les dificultats de la vida, no a una malaltia. Molt 
més pertinent és la seva participació en els grups psicoterapèutics.

4.6. Consideracions finals

En general, el document exposa un model de trastorn i malaltia mental 
amb el qual no estem d’acord. Suposa, en part, que pel fet de ser profes-
sionals sanitaris, sabem què és estar sa mentalment52 i ho podem en-
senyar a qui pateix, que necessàriament està en un error 41, 53. L’escolta 
del patiment humà ens mostra que sovint les persones tenen raons per 
trobar-se malament i saben què podrien fer per resoldre-ho. Però no 
poden fer-ho o no se’n surten54. Sovint és suficient amb escoltar, assen-
tir o preguntar i citar un altre dia perquè se’n vagin sortint.

Per altra banda, els i les professionals han de seguir protocols i ser perma-
nentment avaluats. Es fa difícil veure com podrien ser apoderats ni eix de 
cap sistema quan la desconfiança que demostra l’administració és constant. 
L’acompanyament del psicòleg i de la psicòloga en les consultes d’APS ha de 
contribuir a alleugerir la càrrega professional i aquest programa ho complica.

Ortiz i Ibáñez41 assenyalen que el model de SM varia segons les èpoques, el 
context i els i les professionals que tenen el poder i la representació social 
de la professió, indicant que no hi ha un model únic. Considerem que, ate-
nent a aquesta variabilitat, convindria deixar oberta des de les instàncies 
governamentals la possibilitat de treballar amb diferents models.

El document nega la singularitat de pacients i professionals (universa-
litzar un problema singular no és acollir-lo, és negar la seva singulari-
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tat), conduint a la necessitat d’augmentar els programes disponibles i 
la coordinació entre ells. Si es recollís l’especificitat de cada pacient, es 
potenciés el valor del treball assistencial i es garantissin les condicions 
per fer-lo bé, no caldria incrementar tant els programes.

Quan cada nova dificultat es vol incloure en una categoria universal, 
ens veiem abocats a augmentar les categories i els programes per aco-
llir-les. Quan en realitat, sovint es tracta de casos aïllats que només 
mereixen la consideració d’un o d’una professional: aquell o aquella a 
qui s’han adreçat. Això implica tenir professionals ben formats que pu-
guin compartir les dificultats amb altres especialistes. És dur atendre 
el patiment perquè suposa acollir molts impossibles. En aquest punt 
sí que es pot considerar convenient que intervinguin professionals de 
SM. La supervisió psicoanalítica o els grups Balint, per exemple, acom-
panyen a qui es confronta als impossibles de les persones que atén.

En la mesura que nega la singularitat del i la professional, també en 
limita la seva autonomia, no es reconeixen com a principals agents te-
rapèutics i es releguen a un mer compliment de protocols i registres. 
Aquest fet pot tenir unes conseqüències que, enlloc d’alleugerir la so-
brecàrrega emocional, ocasionin sentiments de despersonalització i 
de desprofessionalització. Quan apareixen aquests sentiments és fàcil 
abandonar la responsabilitat i traspassar-la a altres dispositius. Proba-
blement, aquest fenomen és una de les causes de la pèrdua d’identitat 
de l’APS i de l’alt grau de burnout existent.

No és suficient amb una declaració d’intencions per validar un progra-
ma. El document del PASMiA conté poques referències bibliogràfiques 
que donin suport a les diferents propostes que fa, i pateix d’una certa 
endogàmia documental (sis de les onze cites són documents del propi 
Departament de Salut). Denotem l’absència de revisions de la biblio-
grafia i de les evidències en millora de resultats. Un altre element que 
hi trobem a faltar és que es recullin efectivament les diferents orien-
tacions dins de la psicologia. Identificar psicologia i ciència fa un mal 
sevei als i les professionals en un terreny en què dominen la incertesa, 
la imprecisió i les decisions  personals55.
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5. ALTRES EXPERIÈNCIES DE COORDINACIÓ I 
COL·LABORACIÓ ENTRE APS I SM A L’ESTAT 
ESPANYOL

Les experiències en la introducció de psicòlegs i psicòlogues en APS 
en el nostre país són escasses i la bibliografia existent sobre el tema és 
pobre. Els pocs estudis trobats es basen generalment en descriure la 
coordinació entre les diferents xarxes de SM i els EAP. Encara escas-
segen més els estudis avaluatius, i els que hi ha són de poca qualitat 
i es fixen solament en el procés. Només hem trobat un estudi que, en 
avaluar l’experiència de Madrid, ho fa amb resultats en salut. Cal re-
calcar no obstant les limitacions que aquest estudi presenta, donat que 
els resultats són valorats en un període de temps que considerem curt 
(12 mesos).  

Girona

El PSP de la província de Girona neix a l’octubre de 2006 a la Comar-
ca del Baix Empordà amb la figura del professional de psicologia, defi-
nint de forma conjunta, amb els EAP, la cartera de serveis. El programa 
s’amplia durant els següents anys a d’altres comarques, creixent pro-
gressivament fins la seva última forta ampliació a finals de 2017, en què 
el programa passa de 8 psicòlogues a 18, apareixent el rol de psiquiatra 
en una de les comarques.

Des del principi el programa es desenvolupa amb la clara intenció d’im-
plementar un model col·laboratiu entre els CSMA i els CAP, i aquest 
es va desplegant per tota la província amb la flexibilitat suficient per 
adaptar-se als diferents contextos assistencials i comunitaris.

Els objectius principals que es plantegen des del principi són:
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–  Detectar i atendre de forma no medicalitzada els trastorns adaptatius.

–  Desplegar intervencions preventives en salut mental.

–  Detectar, orientar i tractar els trastorns mentals de més baixa com-
plexitat.

–  Detecció precoç i facilitació de la vinculació als serveis especialitzats 
dels trastorns mentals greus.

–  Millorar la formació dels professionals d’AP en temes de salut mental 
i habilitats psicoterapèutiques bàsiques.

–  Optimitzar la coordinació dels equips de SM amb els EAP.

Aquests objectius s’estructuren en diferents activitats assistencials, 
que es despleguen de diferents formes segons les peculiaritats de cada 
territori. De forma genèrica es duen a terme les següents:

–  Consultes psicològiques individuals: En format breu, amb la intenció 
de no fer més de tres consultes, intentant fer intervencions úniques i 
indicacions de no-tractament56.

–  Consultes compartides: Hi està present el o la pacient-família, i pro-
fessionals de SM i APS. Tot i ser el centre del programa en quant a 
filosofia, també és el punt més complex de dur a terme i de sostenir, 
per diversos motius estructurals, de dinàmiques assistencials i d’or-
ganització de l’atenció a la demanda.

–  Espais d’interconsulta: Segons territori, s’estructuren espais on, de 
forma individual i/o grupal, es pot compartir sobre la demanda ge-
nerada a l’APS en relació a problemàtiques de SM, per poder gestio-
nar-la de forma conjunta i donar una visió i resposta integrades.

–  Espais de formació: Espais variables segons territori per poder trac-
tar temes específics de SM amb els EAP.
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–  Psicoteràpies de grup: Diferents tipus de grups (oberts, tancats, per 
edat, per diagnòstic) amb diverses temàtiques (processos adaptatius, 
fibromiàlgia, adolescència, ansietat...).

Com a tret diferencial, cal destacar l’existència de dos tipus d’espais 
grupals:

1. Espais oberts:

Amb l’objectiu de generar un canvi en la dinàmica de la demanda, 
s’han obert (al llarg dels últims anys i en algunes de les comarques) 
espais d’acollida i acompanyament setmanal per a persones que es 
troben en situació de patiment emocional. En aquests grups el males-
tar emocional que arriba en forma de símptomes es transforma en 
ferides biogràfiques que es comparteixen amb altres persones, en un 
context social comú (desigualtats, alts nivells de soledat, masclisme, 
estructura sòcio-laboral injusta i generadora de patiment, impotèn-
cia institucional...).

Aquestes dinàmiques grupals des-psicologitzen les persones per em-
pènyer-les a fer alguna cosa amb la seva situació, encara que sigui no-
més per no quedar-se soles i aïllades. Al cap i a la fi, no són tan sols les 
coses que passen les que fan patir, sinó sobretot la soledat amb què es 
viuen. L’atenció grupal genera un canvi en la percepció dels i les pro-
fessionals dels EAP. Trenca amb estructures narratives medicalitza-
dores i retorna el centre a les persones, les seves vides, les seves emo-
cions i els seus contextos socials. Això genera en els participants un 
sentiment de pertinença que estimula respostes col·lectives, com ara 
la creació de grups fora del propi grup, produint canvis salutogènics en 
la comunitat.

2. Grups de deprescripció de psicofàrmacs:

En una de les comarques (Pla de l’Estany) s’ha creat un grup tancat 
i multi-professional (d’APS i de SM) de deprescripció de benzodia-
zepines, que està previst que tingui continuïtat. En una altra de les 
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comarques (La Selva Interior), on s’introdueix el rol de psiquiatra a 
temps complet, s’han engegat, en els darrers dos anys, la creació d’es-
pais d’acompanyament als processos de desmedicalització per a la po-
blació general i un treball amb els equips d’APS al voltant de dinàmi-
ques de prescripció prudent.

És interessant assenyalar un fet central dels programes de col·labora-
ció entre les xarxes de SM i APS: les dinàmiques entre els equips són 
més fàcils (i per tant, més operatives i eficients) com més temps s’ha 
compartit plegats i plegades, tant en relació a les tasques assistencials 
com als esdeveniments més personals, dins i fora de l'àmbit laboral. 
Podríem dir que el contacte i la presència generen dinàmiques més flu-
ïdes i faciliten la creació de noves formes d’atendre la demanda.

Cal destacar que, des del 2012, es fan memòries anuals del programa, 
amb dades que proveeix el CatSalut, una per cada equip de comarca. 
Des del 2018, s’envien les memòries sense dades a la coordinació dels 
programes i es genera una memòria integrada pel CatSalut. Durant 
tots aquests anys només s’han obtingut indicadors de procés però mai 
de resultats. A data d’avui encara no s’ha realitzat cap investigació ni 
anàlisi de dades que avaluï les diferències territorials ni els resultats de 
cap d’aquestes intervencions.

Elx (Comunitat Valenciana)

A Elx trobem una experiència en sis centres de salut en la qual es 
va posar en funcionament un dispositiu de  Psicologia Clínica dins 
l’APS en un marc de col·laboració amb SM. L’experiència consistia 
en una consulta de psicologia clínica, situada al CAP, a temps com-
plet, quatre dies a la setmana. S’hi van atendre una mitjana de qua-
tre primeres visites setmanals. La derivació a aquest dispositiu es 
va formular segons l’alteració lleu que mostrés el o la pacient en 
l’escala d’activitat global. Els resultats avaluats a l’any d’assistència 
van mostrar una reducció en la prescripció de fàrmacs i una reduc-
ció en les derivacions a SM57.  
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Astúries

A través d’un programa pilot s’han inclòs dos psicòlegs clínics a les àre-
es sanitàries d’Oviedo i Gijón per millorar l’accessibilitat als tractament 
psicològics de les persones amb quadres d’ansietat i depressió clínica-
ment significatius. Ofereixen intervencions breus, focalitzades en el 
problema, tant en format individual com grupal i familiar, amb l’objectiu 
de resoldre els problemes vitals, sense fer d’aquests una patologia.

El servei s’ubica físicament dins d’un centre de salut, amb agenda prò-
pia, en la qual els facultatius i les facultatives citen directament els i 
les pacients. Els criteris de derivació són els següents: presència de 
símptomes d’ansietat o depressió reactius a situacions d’estrès actuals, 
a pèrdues personals, estrès laboral o a malalties somàtiques, que pro-
voquin una pèrdua funcional per la persona, i que no estiguin rebent 
atenció especialitzada pel mateix motiu. Hi ha un treball conjunt amb 
els professionals d’APS dels centres, compartint casos clínics, i partici-
pant en les sessions clíniques i en les reunions d’ equip.

Hi ha publicada una memòria descriptiva de l’any 201758 que mostra els 
resultats del programa que va durar nou mesos. Destaquen que en una 
mitjana de 3-4 consultes individuals, les persones ateses són donades 
d’alta, un 20% d’aquestes en una sola consulta. El 80% milloren des-
prés de la visita, un 24% deixen de consumir psicofàrmacs després de 
la intervenció i més de la meitat redueixen la dosi. Existeix una millora 
en la qualitat de vida, amb una percepció de la intervenció bastant o 
molt útil i un alt grau de satisfacció. Els professionals d’APS valoren 
positivament la inclusió d’aquesta figura.

Madrid

Al llarg de l'any 2018 la Comunitat de Madrid va introduir 21 psicòlegs 
i psicòlogues en diferents centres d’AP com a resposta a l’augment pro-
gressiu de les consultes per ansietat, depressió i malestar lleu i mode-
rat, i per les conseqüents derivacions a SM. Es van basar  en el model 
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presentat per l’estudi PsicAP. Seguint aquest model, el metge i la met-
gessa d’APS deriva en funció del resultat de diverses escales psicomè-
triques (Patient Health Questionnaire (PHQ)) i els diferents mòduls 
d’ansietat (GAD-7), depressió (PHQ-9) i pànic (PHQ-PD), així com el 
PHQ reduït (PHQ-4) per ansietat i depressió), i el professional de la 
psicologia decideix si és un candidat per teràpia grupal o es deriva a 
psiquiatria, fent així també de filtre per a les derivacions a SM59.

L’estudi PsicAP va servir per crear un protocol de tractament per a 
aquests trastorns i va definir quins serien els criteris de derivació a 
psicologia d’APS. En aquest estudi, patrocinat pel Colegio Oficial de la 
Psicología (COP) de Madrid i coordinat per la Psicofundación (Funda-
ción Española para la Promoción y el Desarrollo  Científico y Profesional 
de la Psicología), hi van participar 1.176 persones60. Caldria mencionar 
que l’estudi PsicAP no està publicat i que, per tant, les referències són 
d’altres estudis que analitzen la seva metodologia, tractaments psico-
lògics i models de diagnòstic i de derivació.

Es va fer un seguiment de les persones participants en l’estudi als 3, 6 i 
12 mesos i els resultats preliminars, presentats el 2018, posaven de ma-
nifest l’eficàcia en la reducció de símptomes en el grup d’intervenció 
(fins a tres vegades en ansietat i quatre vegades en depressió). El 70% 
dels i les pacients es van recuperar completament del trastorn emoci-
onal i el consum de psicofàrmacs i la hiperfreqüentació van disminuir. 
També es va valorar el cost-efectivitat de les sessions grupals i els bons 
resultats en relació a la satisfacció de la ciutadania.  

Es troben a faltar, no obstant, resultats sobre l’impacte de la implan-
tació dels professionals de la psicologia en els centres de salut. De mo-
ment no hi ha resultats, però sí que han sortit algunes veus crítiques 
al respecte, com la de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y  
Comunitaria (SoMaMFyC)61, que ho valoren com un model basat  
en el símptoma i que deixa de banda les causes principals del males-
tar, en la immensa majoria de casos provocat per motius socials. La 
SoMaMFYC remarca també que utilitzar escales psicomètriques per 
determinar la derivació té com a conseqüència més etiquetes diagnòs-
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tiques, sobre-tractament i una possible iatrogènia, perdent les narra-
tives i la visió holística com a fet característic de l’APS. I no tan sols 
això, sinó que deixant “allò” psicològic per al psicòleg i la psicòloga es 
contribueix a la fragmentació de l’atenció. Donar més valor al resultats 
psicomètrics que a l’opinió professional torna a ser una mostra més 
d’aquesta manca de comprensió de la tasca dels professionals d’APS. 
Es tracta d’un model de substitució, es deriva tot allò que sigui “psico-
lògic”, sense millorar la coordinació entre professionals, fraccionant 
l’atenció i corrent el risc de patologitzar el malestar emocional i de pro-
vocar iatrogènia.
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6. REVISIÓ DE LA LITERATURA SOBRE ELS 
MODELS ORGANITZATIUS I DE RELACIÓ 
D’APS AMB SM 

A la bibliografia consultada es destaquen tres limitacions62 per poder 
arribar a conclusions definitives:

–  La dificultat per comparar contextos culturals, poblacionals i sanita-
ris diferents

–  Que les intervencions efectuades no estan prou especificades ni descrites

–  Que es basen en l’atenció a pacients etiquetats de depressió, sense tenir 
en compte altres diagnòstics vinculats al patiment emocional. A més, 
els diferents estudis no parteixen d’una mateixa definició del que seria 
una depressió ni dels mateixos instruments diagnòstics per definir-la.

La literatura63 parteix de la necessitat de plantejar una «assistència 
equilibrada», en la qual la primera línia d’atenció estigui fonamentada 
en el context comunitari i la resta de dispositius desenvolupin funci-
ons de serveis especialitzats.

Existeix evidència científica que demostra que el grau d’orientació cap 
a l’APS és un element clau en la rendibilitat econòmica i en l’eficièn-
cia. De fet hi ha acord que la major part dels “trastorns psiquiàtrics co-
muns” poden abordar-se de manera efectiva a l’APS per part dels i les 
professionals que en formen part, amb la col·laboració d’especialistes 
quan sigui necessari. Aquest fet permetria que els recursos especialit-
zats en SM es dediquin als trastorns greus i complexes.

Es proposen quatre models diferents d’organització per integrar a 
l’APS l’assistència al patiment emocional:
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1. Model formatiu, en el qual es forma als i les professionals de l’APS 
en coneixements i habilitats per prevenir, identificar i tractar els tras-
torns mentals. D’aquesta manera s’espera que només es derivarà a SM 
una part petita de pacients.

2. Model de consultes d’enllaç. Constitueix una variant del model 
formatiu. Els i les especialistes en SM tenen una relació educativa con-
tinuada i actuen de consultors de l’APS en l’abordatge de pacients amb 
patiment emocional. Només es derivarien a SM una proporció petita 
de casos, aquells que així es consideri, després de discutir-los amb els i 
les professionals implicades.

3. Model d’assistència cooperativa (dit també model col·labo-
ratiu), que inclou elements dels dos models anteriors però implica 
la realització de canvis en l’organització del sistema assistencial. 
Aquest complex model inclou: la formació dels i les especialistes 
d’APS, oferir directrius per a l’abordatge de patologies, activitats 
d’avaluació, educació de pacients, gestió de casos i realització de 
consultes dels professionals d’SM en el nivell primari. Aquests can-
vis suposarien també modificació en el rols professionals d’APS i 
SM i la introducció de noves funcions professionals com la “gestió 
de casos”.

4. Model de substitució, en què, malgrat tenir els i les professio-
nals d’APS la responsabilitat clínica integral sobre els seus i les seves 
pacients, el patiment emocional és derivat a professionals de SM du-
rant el període de temps del tractament. Amb freqüència en aquest 
model s’ofereixen en el nivell primari  psicoteràpies reglades com la 
cognitiva-conductual, la de resolució de problemes, la interpersonal 
i d’altres.

Els estudis que analitzen aquests quatre models des del punt de vista 
de l’accés, l’equitat, l’efectivitat i l’eficiència destaquen el següent:

–  Tots els models que es basen en l’APS tenen major accés i equitat 
en l’atenció.
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–  Pel que fa a l’efectivitat, els models formatius i d’enllaç són poc 
efectius. La hipòtesi d’aquest resultat és que incideixen només en els 
i les clíniques d’APS que estaven prèviament interessades en abordar 
el patiment emocional, i a més, el model d’enllaç és insuficient per 
canviar conductes poc afavoridores d’un abordatge integral del pa-
timent emocional. En general des de la literatura científica es dona 
suport al model col·laboratiu, i li asseguren evidència en l’efectivitat 
i els resultats en salut. Es comenta que aquesta efectivitat pot deri-
var del gran nombre de components que inclouen les intervencions 
(educació de pacients, formació i recolzament a professionals de pri-
mària, compliment de directrius, seguiment estructurat de pacients, 
auditories i retroalimentació). En el model de substitució hi ha poca 
evidència que recolzi que l’existència de psicoteràpia en el nivell pri-
mari millori els diagnòstics i els resultats. No obstant, un dels seus 
principals inconvenients i riscos és que els i les professionals d’APS 
deixin d’implicar-se en l’abordatge del patiment emocional i perdin 
les capacitats que tenen per atendre’l.

–  Respecte de l’eficiència i rendibilitat econòmica, sembla que 
els models de cooperació i de substitució són els menys eficients, ja 
que l’especialista en SM ha de dedicar un temps significatiu a totes 
les persones amb patiment emocional, ja sigui gestionant casos o bé 
aplicant tractaments.

Model d’assistència cooperativa

Tot i que la literatura avala aquest model, l’evidència sobre la seva 
efectivitat és actualment feble donada l’heterogeneïtat dels estudis i la 
dificultat per comparar models anomenats cooperatius que inclouen 
components molt diferents sota el mateix epígraf. Potser, amb el nivell 
d’evidència actual, únicament podem afirmar que alguns dels compo-
nents que integren el model sí que són efectius (taula 2).

El grup Cochrane Effective Practice and Organization of Care64 va 
trobar, en una síntesi narrativa, bons resultats en l’evolució dels paci-
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ents amb depressió mitjançant intervencions complexes que suposen 
mesures formatives per a professionals d’APS i la potenciació d’infer-
meria amb la creació de la figura gestora de casos. Implicaria també un 
major grau d’integració entre l’APS i l’atenció especialitzada, mitjan-
çant consultes d’enllaç, i destaquen l’eficàcia de les orientacions telefò-
niques. Així mateix, afirmen que la implementació només de directrius 
o estratègies educatives no és eficaç.

El grup d’investigació de Franx i col·laboradors65 va realitzar una re-
visió en l’àmbit nord-americà i conclou que les estratègies més bene-
ficioses compleixen quatre característiques: a) tenen moltes facetes i 
es defineixen de manera local, b) impliquen un compromís de les parts 
interessades, c) combinen diferents estratègies d’implementació en 
funció del nivell de prestació de serveis, adaptant-se a entorns i grups 
específics i d) suposa la participació dels interessats.

Calderón y col·laboradors62  parlen de dos tipus de models:

–  Els denominats Quality Improvement Collaboratives (QIC), que actu-
en simultàniament sobre diferents dimensions i agents en l’organit-
zació de l’assistència i en els quals les millores són atribuïbles a com-
binar activitats de formació a professionals i pacients,  amb la gestió 
de casos per infermeria i la monitorització de la medicació.

–  El model d’atenció crònica (Chronic care model, CCM) que inclou la 
gestió de casos, atenció esglaonada en funció de la gravetat, guies de 
pràctica clínica, inclusió de tecnologia de la informació, suport i edu-
cació de pacients, i la creació clau de la figura professional del o de la 
gestora de cures (care manager) atribuïda a infermeria. Amb aquest 
model millora l’adherència al tractament, l’evolució dels símptomes i 
la satisfacció tant d’usuaris i usuàries com de professionals. Aquests 
efectes beneficiosos són importants en la depressió major i s’atribuei-
xen a la major adherència al tractament farmacològic. Per contra, no es 
troben efectes positius si la persona té depressió menor. Els beneficis 
d’aquest model es relacionen amb l’experiència professional en SM del 
o de la gestora de casos i la supervisió que  pugui fer a les persones ate-
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ses. Destaquen la importància de les relacions clíniques prèvies entre 
l’APS i la SM, compartir unes mateixes guies de pràctica clínica, que els 
canvis organitzatius potenciïn la infermeria, i incorporar equips mul-
tidisciplinaris per poder fer intervencions psicosocials.

Una altra gran revisió sistemàtica de diferents models cooperatius66 
conclou que existeix ja un cos d’evidència experimental de l’impacte 
d’aquests en la millora de pacients amb trastorns depressius. Defineix 
el model cooperatiu com aquell que implica a proveïdors de diferents 
especialitats, disciplines o sectors diversos que treballen junts per 
oferir serveis complementaris i suport mutu per tal de garantir que les 
persones rebin el servei més apropiat, en el context més idoni, amb la 
màxima rapidesa possible i amb el mínim d’obstacles. La col·laboració 
suposa millors comunicacions, contacte personal més proper, com-
partir l’atenció clínica, i elaborar conjuntament programes educacio-
nals  i planificació de serveis.

Aquests autors troben que les característiques que afavoreixen els 
bons resultats del model col·laboratiu són les següents:

–  Requereix preparació, temps i estructures de recolzament.

–  S’ha d’inserir en un context de relacions clíniques preexistents.

–  Els serveis d’APS i de SM han de compartir una mateixa localització que 
possibiliti el contacte cara a cara dels i les professionals implicades.

–  Incloure instruments de presa de decisions i protocols o guies de 
tractament.

–  Incloure un seguiment sistematitzat dels i les pacients

–  Participació d’infermeria en el seguiment de l’adherència al tracta-
ment farmacològic (tot i que no hi ha una relació entre el bons resul-
tats i l’adherència a la medicació, es podria atribuir possiblement al 
recolzament emocional que suposa el seguiment).
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Tots aquests resultats s’han basat en l’atenció clínica de la depressió i 
destaca el fet que el grau de col·laboració no prediu els resultats clínics. 
En canvi, sí ho fa el fet de disposar dels factors afavoridors citats. La 
simple col·laboració entre professionals no produeix, per si mateixa, 
una transferència de coneixements o conductes. Perquè aquesta funci-
oni, són necessaris canvis a la pràctica que incloguin la reestructuració 
de serveis específicament dissenyats.

Els estudis revisats destaquen també la importància de l’educació 
de pacients sobre el seu trastorn mental i el tractament requerit per 
alleujar els símptomes. Un altre dels factors importants és que els i les 
pacients puguin escollir quin tipus de tractament desitgen rebre, te-
nint en compte que fins a un 66% prefereixen la psicoteràpia a la terà-
pia farmacològica.

Conclusió

El fet de desenvolupar serveis de SM orientats a l’APS, així com l’equi-
libri entre l’assistència de l’atenció secundària i la comunitària, consti-
tueixen una prioritat dels sistemes sanitaris per a l’atenció al patiment 
i al malestar emocional. L’educació i formació dels i de les professio-
nals de l’APS en aquest terreny, i la devolució a aquest nivell dels tras-
torns/patiments mentals més freqüents i comuns que s’atenen en el 
dia a dia, haurien de ser un objectiu prioritari.

Quan es disposa de suficients recursos econòmics per a la SM, aquests 
haurien de revertir en la cooperació dels nivells primari i secundari de 
l’assistència i en el control eficient dels recursos per la participació de 
professionals de SM en els contextos d’APS, fet que implica canvis en 
l’organització i en la provisió de serveis.

Quasi tota l’evidència existent actualment deriva d’estudis fets als 
EEUU, on l’APS és molt feble i el model d’atenció a la cronicitat, amb 
especialistes en gestió de cadascuna de les malalties, és dominant. 
D’altra banda, tots són estudis fets en persones etiquetades de depres-
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sió. Ambdues circumstàncies dificulten la generalització i transferibi-
litat del resultats a d’altres contextos socials i sanitaris.

Malgrat l’evidència limitada, l’atenció cooperativa és l’estratègia més 
defensada i les característiques que es destaquen en els resultats clí-
nics són les que apareixen a la  taula 2.

Taula 2. Característiques del model d’atenció cooperativa entre APS i SM 
que influeixen positivament en els resultats clínics

✓   Han de ser intervencions complexes i multifacètiques, que combinin diferents 
estratègies d’implementació, i dirigides a diferents nivells i aspectes de  l’atenció 
clínica

✓  Adaptat a entorns i grups específics, localment definit

✓  Compromís, participació i acceptació de les parts interessades

✓   S’ha d’inserir i créixer en un context de relacions clíniques preexistents entre 
professionals

✓   Requereix preparació, temps i estructures de recolzament; requereix la reestructuració 
del servei per recolzar el canvi

✓   Desenvolupament d’equips multidisciplinaris per poder fer també intervencions 
psicosocials

✓  Canvis organitzatius adreçats a potenciar la participació i implicació d’infermeria

✓   Experiència professional en SM del gestor o gestora de casos i experiència en la tasca 
de supervisió

✓   Compartir instruments de presa de decisions, protocols o guies de pràctica clínica 
entre APS i SM

✓  Existència i inclusió en el model de visites del pla de seguiment del i de la pacient

✓  Ha de centrar-se en quelcom més que l’adherència a la medicació

✓  Les intervencions psico-educatives no han demostrat evidència clara

✓   Ha de tenir en compte les preferències del i de la pacient, i estar preparat per oferir 
altres opcions terapèutiques, inclús l’opció de psicoteràpia

Font:  62, 64, 65, 66
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7. REFLEXIONS FINALS I PROPOSTES

Com a reflexions finals podem dir que, tot i compartir molts dels plan-
tejaments del PASMiA, la nostra aportació crítica se centra en què:

–  No es garanteixen les característiques definitòries de l’APS, com són 
l’accessibilitat, el caràcter longitudinal de l’atenció, la perspectiva de 
globalitat en l’abordatge dels problemes de salut i la capacitat de co-
ordinació del conjunt de serveis i actuacions que reben les persones 
en tots els àmbits i nivells del sistema sanitari.

–  Es proposa treballar en base a una perspectiva categorial del patiment 
mental i la conseqüent cascada d’etiquetes diagnòstiques, protocol·litzaci-
ons i registres que perden de vista que a la pràctica no existeix una frontera 
definida entre salut i trastorn, sinó que són realitats dinàmiques i canvi-
ants al llarg del temps i de les circumstàncies vitals de les persones.

–  No es té prou en compte que els i les professionals són el principal ins-
trument terapèutic i, per tant, cal prendre mesures per garantir que 
puguin desenvolupar plenament la seva tasca. Això suposa: dotacions 
suficients, formació, motivació, condicions laborals satisfactòries, etc..

–  Si bé sembla en alguns moments que s’aposta per un model col·la-
boratiu entre els serveis d’APS i de SM, aquest model no queda prou 
garantit en la mesura que les funcions de l’APS no estan assegurades i 
fàcilment pot desembocar en un model de substitució.

–  Estableix unes estructures organitzatives i de coordinació excessiva-
ment burocratitzades i poc centrades en l’atenció clínica i la relació 
de confiança entre professionals.

Per tant, intentant respondre a la pregunta inicial sobre l’adequació i 
l’impacte de la incorporació de professionals de la psicologia als CAP, 
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diríem que depèn del model en què s’insereixin. A la taula 3 resumim 
les característiques que s’haurien de potenciar i les que s’haurien 
d’evitar.

Taula 3. Característiques que cal potenciar i que cal evitar en un model d’in-
corporació de professionals de la psicologia als centres d’atenció primària.

CAL POTENCIAR CAL EVITAR

Model col·laboratiu Model de substitució

Abordatge bio-psico-social a l’APS Segmentar l’atenció atribuint  l’abordatge 
dels problemes biològics a l’APS i dels 
psicològics a SM

Relació àgil entre professionals dels 
diferents serveis

Estructures burocràtiques de coordinació

Suport emocional i clínic als i les 
professionals d’APS

Relació vertical entre professionals

Objectius comuns i funcions definides 
entre l’EAP i l’equip de SM que formen 
part del model col·laboratiu

Dependència funcional i objectius marcats 
per l’equip de SM

Atenció individual i comunitària Atenció exclusivament individual

Atenció basada en la narració i el vincle 
professional-pacient

Atenció basada en codis diagnòstics, protocols 
i registres

Font: El·laboració pròpia
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Propostes

Establir un model col·laboratiu entre l’EAP i l’equip d’SM

–  En el qual els equips d'AP i de SM tinguin un projecte comú en l’aten-
ció conjunta al patiment emocional humà de la població que arriba 
cada dia a les consultes. Col·laboració per abordar-la amb qualitat i 
en benefici dels i les pacients.

–  Que permeti mantenir el treball específic de cadascun dels equips, i 
compartir no només pacients sinó les vicissituds dels nostres vincles 
amb aquests i aquestes, i també entre companys i companyes.

–  Que potenciï que l’APS doni cobertura als patiments emocionals amb 
les eines pròpies i bàsiques com la longitudinalitat, l’escolta i la con-
fiança en el vincle, impulsant la participació de metges i metgesses i 
d’infermers i infermeres en aquest abordatge global.

–  Garantir al mateix temps un equip de SM que pugui abordar els pa-
timents mentals greus, establint amb les persones que els pateixen 
una relació de continuïtat i un vincle de confiança, que sostingui l’ad-
herència al tractament.

 El model col·laboratiu implica:

–  Tenir una tasca conjunta de tots dos equips, clarament definida i ex-
plícita

–  Acceptació del projecte per tots dos equips

–  Sentiment de pertinença per part dels i les professionals al projecte 
comú

–  Compromís i col·laboració dels i les professionals en el projecte

–  Relació horitzontal entre tots dos equips
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–  Presència física del psicòleg i la psicòloga al CAP. Espais i temps com-
partit entre el psicòleg i la psicòloga i l’EAP, i treball d’equip

–  Reflexionar sobre la tasca realitzada

–  Donada l’elevada prevalença de la demanda i del patiment, reflexio-
nar també  de quina manera transformar-la

El model col·laboratiu no és:

–  Imposició del projecte

–  Jerarquització, burocratització i excessiva protocol·lització (progra-
mes, rutes, protocols)

–  Treball encaminat a “fer de filtre” i a reduir la demanda de SM

–  Relació vertical de SM cap a l’EAP, en el sabers i en les pràctiques

–  Coordinacions complexes i burocratitzades

Espais cooperatius en l’atenció clínica

–  Espais de consulta oberts per tal que els i les professionals d'AP pu-
guin consultar individualment els dubtes que tenen en el maneig 
dels casos, tant dels que duen ells/elles mateixes com dels que vo-
len derivar.

–  Espai de treball clínic en grup, per treballar els casos i fer supervisi-
ons, i també per realitzar formació i revisions clíniques.

–  Espai en el que el o la psicòloga puguin atendre individualment a 
persones que segueixen processos complicats. Els criteris de deri-
vació seran acordats de manera general, però han de ser flexibles i 
tenir en compte les diferències existents en l’interès i perícia en-
tre professionals d’APS. Per tant, no han de ser criteris de deriva-



63AL VOLTANT DEL MODEL D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT. REFLEXIONS I PROPOSTES

ció absoluts sinó ajustats a les possibilitats de cada professional 
de fer-se càrrec del patiment emocional de les persones consul-
tants.

–  Grups de reflexió de la pràctica amb tots i totes les professionals de 
l’EAP (antics grups Balint però sense contratransferència). A l’Annex 
1 es recull una proposta que s’ha anomenat “Taller Clínic”.

Formes de coordinació i relació entre equips de SM i APS en un 
model col·laboratiu

–  Senzilla i horitzontal.

–  Coordinacions reals entre equips, amb autonomia a cadascun dels 
CAP, per tal d’evitar l’acaparament del model col·laboratiu pels pro-
grames i interessos de cadascuna de les direccions (d'AP i d'SM). És 
a dir, amb el focus posat en la tasca i el projecte d’atenció conjunta al 
patiment emocional de la població adscrita.

–  Potenciar les relacions personals entre professionals d’ambdós 
equips.

–  Relació telefònica i per via telemàtica, àgil i sempre oberta.

Formes organitzatives per a l’atenció grupal i comunitària al pa-
timent emocional en un model col·laboratiu

–  Espais col·lectius de resposta al malestar. Proposem impulsar alter-
natives de resposta col·lectiva al malestar individual que també és 
col·lectiu. L’atenció grupal és una proposta de canvi en la percepció 
de les persones, dels equips d’AP i d’SM, i trenca amb estructures 
narratives medicalitzadores per retornar el centre a les persones, les 
seves vides i els seus contextos socials.

–  En aquest sentit es proposa crear grups oberts d’acollida i acompa-
nyament a persones que estan en situació de patiment emocional.
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–  Les intervencions han de ser interdisciplinàries i en múltiples espais 
i nivells: en el camp de l’educació, del treball social....

–  Han d’implicar no només psicòlegs i psicòlogues, sinó també  profes-
sionals d’APS  (medicina, infermeria i treball social).

–  Creació d’espais grupals d’informació i acompanyament per a la re-
ducció de consum de psicofàrmacs. La deprescripció és un procés in-
terpersonal i social que requereix dinàmiques clíniques però també 
treball interdisciplinari i comunitari.

–  Fomentar espais de relació i socialització de les persones amb tras-
torn mental, en el seu entorn social, que no se centrin en el diagnòs-
tic sinó en les seves necessitats i potencialitats.

Paper de les persones usuàries i la comunitat en el model col·la-
boratiu

–  Plantegem un model que traspassi els serveis sanitaris per tal d’aco-
llir, també, els i les pacients i la comunitat i incorporar la mirada, la 
veu i la sensibilitat dels que pateixen. Si el context social i cultural 
condiciona les dinàmiques socials i els patrons mentals i conductuals 
de les persones, i per tant, el seu malestar i patiment, escau plante-
jar-se quin paper han de tenir les persones i les comunitats en la con-
figuració, organització i gestió dels serveis que els ofereixen ajuda.

–  Establir un espai de participació de pacients i d’entitats comunitàries 
en les tasques de planificació, gestió i avaluació dels serveis. L’òrgan 
mixt de coordinació que proposa el PASMiA seria l’adequat per fer 
realitat la participació.  

–  La participació ha de ser viable per a totes les persones, independent-
ment de la seva situació social, origen ètnic o tipus i grau d’afectació, 
i ha de tenir caràcter paritari per gènere.
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La investigació en el model col·laboratiu

–  Avaluar el model, anant més enllà de donar dades del procés assisten-
cial, que només serveixen per justificar el que es fa.

–  Avaluació dels resultats per tal de conèixer els efectes reals del model 
sobre la salut individual i comunitària.

–  A més del indicadors quantitatius, s’han de fer avaluacions amb me-
todologia qualitativa que permetin sentir les veus autoritzades de les 
persones implicades (pacients i professionals) en la valoració de si el 
sistema funciona o no i per què.

–  Dissenyar investigacions conjuntes entre SM i AP que permetin do-
nar resposta a la bondat (o no) del que es fa, i avançar en les formes 
més adients d’organització de l’atenció al patiment emocional.
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ANNEX: TALLER CLÍNIC

De la mateixa manera que cal tenir un coneixement sobre el cos i el seu 
funcionament, i aquest coneixement convé que sigui previ a la pràctica 
mèdica, cal tenir un coneixement sobre l’ús de la paraula en la relació 
assistencial. Ara bé, aquest saber no pot ser previ o no del tot, sinó que 
per a produir-se precisa la implicació del i de la professional en l’acte de 
paraula. Per això, el mètode d’estudi que convé a aquest saber és la pràc-
tica de revisió de casos1. Amb ella ens apropem a una atenció que acull el 
patiment de la persona i allò no previsible en la tasca quotidiana.

Els Tallers Clínics dins de l’orientació psicoanalítica permeten al i la 
professional anar dilucidant el seu acte amb posterioritat. Els grups 
Balint2 a Anglaterra en són el precursor més directe i Henri Ey3 tam-
bé els proposava per a la formació psicològica dels metges i metgesses 
l’any 1970 (Ey 1970). Hi ha diverses experiències en el camp de la me-
dicina en diferents països en els darrers anys4-8.

Balint havia proposat treballar els casos a partir de les evocacions d’allò 
que diu el o la pacient i el que despertava en el metge o metgessa a ni-
vell del seu inconscient, és a dir, a nivell de la contratransferència. En 
el Taller, en canvi, no es consideren les evocacions personals del metge 
o de la metgessa sinó que es treballa exclusivament a partir d’allò que 
diu el o la pacient i de com reacciona al que diu o fa el metge o metges-
sa. D’aquesta manera s’evita que la subjectivitat del o la professional 
(les seves opinions,  experiències, (pre)judicis, etc..) interfereixin en 
l’escolta del cas, donant així prioritat a la subjectivitat de la persona 
que pateix.

Aquests grups no pretenen preveure què passarà, cosa que no es pot 
fer, sinó acollir què ha estat fet, poder-ne respondre per saber si ha fun-
cionat el prejudici, si s’ha pogut escoltar el o la pacient, què ha anat bé, 
què no i per què.
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En aquest sentit, els Tallers Clínics contribueixen a comprendre i donar 
forma a l’acte professional i al que s’esdevé en la relació amb la persona 
que presenta algun tipus de patiment. La transferència del o la pacient i 
els seus efectes en el o la professional no sempre són fàcils de copsar ni 
de manegar. En aquests tallers no es tracta d’ensenyar tècniques psico-
analítiques sinó d’acompanyar als i les professionals sanitaris en la seva 
lectura sobre els casos clínics per poder valorar el desenvolupament i sa-
ber quan ha anat bé, quan ha anat malament, quan cal esperar per con-
cloure i per què. És a dir, permet extreure un saber de l’anàlisi de la pràc-
tica. Perquè si no es manega bé el què passa, si no s’analitza per saber què 
ha impedit la bona evolució del cas, possiblement es repetirà allò que no 
es coneix que es fa. Igualment, no n’hi ha prou amb fer-ho bé en un cas 
si no podem aprofitar el què ha passat per obtenir-ne un coneixement.
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