
TRANSFERÈNCIA DE  
CONEIXEMENT

ASSISTÈNCIA R+D+I CREACIÓ D’OPINIÓ
INTERNACIONA- 

LITZACIÓ
DOCÈNCIA I FORMACIÓ

Organitzar sistemàticament 
tallers i jornades d´intercanvi de 
coneixement.

Incorporació i validació de 
noves eines (tecnològiques) per 
millorar la integració assistencial 
i augmentar-ne l´eficiència.

Clarificar amb el CATSALUT el 
% de fons destinats a la recerca.

Donar difusió a la transmissió 
del coneixement del hub.

Identificar quins productes i 
quins referents.

Crear activitats formatives 
específiques de SM. (Master 
professional, etc)

Crear un hub de coneixement, 
un repository web.

Treballar per la incorporació d´ei-
nes que portin a lempoderament 
del pacient

Identificar reptes científics, tec-
nològics i concretar-los en línies, 
projectes i  empreses SPIN off

Treballar per la normalització de 
l´atenció en salut a les persones 
amb TM

Ampliar  mercat
Facilitar l´intercanvi d´activitats 
formatives entres empreses i 
entitats del Clúster.

Fer accions comunicatives per 
millorar la prevenció.

Aparèixer sota la imatge  
d´"experts"

Reflexió sobre qué/ qui transfe-
rim coneixement

Incorporar el pacient en el dis-
seny dels processos assisten-
ciasls.

Crear un fons per a projectes 
RIS3

Premis al millor treball de recer-
ca Salut Mental.

Disposar d´un master propi en 
salut mental on els docents 
siguin membres del Clúster.

Crear punts de trobada que 
facil.litin aquesta transferència, i 
poder coneixer-se.

Taules de Salut Mental: Jornada 
de pacient expert per conèixer 
les seves necessitats.

Identificar reptes científics, tec-
nològics i concretar-los en línies, 
projectes i  empreses SPIN off

Participar en programes, cam-
panyes tipus Marató.

Generar noves formes d´interlo-
cució amb el pacient.

Crear un catàleg de socis i un 
catàleg de projectes R+D+I

Divulgació de què signifiquen els  
transtorns mentals

Formació MOOC´s on-line

Obrir nous camps de coneixe-
ment amb necessitats emer-
gents com la psicogeriatria.

Reivindicar un model d´antenció 
psiquiàtrica en SM.

Focalització en projectes d´ex-
cel.lència per a la diagnosis.

Fer del Clúster un interlocutor 
privilegiat desde un punt de 
vista TRANSVERSAL, davant 
l´administració.

Aprofitar la ventatja competitiva  
de ser l´únic clúster de SM en el 
món, per promoure una xarxa 
internacional de clústers de 
salut mental.

Aplicar un model de formació 
continuada ON-LINE,  per a 
professionals.

Desenvolupament continuat de 
solucions per a la búsqueda in-
tensiva de necessitats concretes 
en SM.

Reivindicar la provisió de ser-
veis: línies prioritàries, evaluació 
de les pràctiques, rel.lació amb 
els pacients.

Impulsar projectes en biotecno-
logia (Big Data)  i Biomarcadors.

Fer campanyes a nivell usuaris/
pacients.

Definir l´estratègia d´internacio-
nalització.

Crear una homologació de la 
formació d´aquests professio-
nals. Atn. Primària i atenció 
especialitzada.

Pla d´accions : 1ª Sessió estratègica


