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“Res és permanent, excepte el canvi” –
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Com es genera la innovació?



Exemples d’innovació



Transformem organitzacions a través 
de la innovació oberta



Com fer front al Dilemma de l’innovador?



Mètode iFlow

És important fer un canvi cultural

En l’entorn actual, les organitzacions
necessiten fer front a un seguit de reptes 
estratègics, i a entendre la innovació com
un procés de transformació 360º.



Innovació oberta com estratègia
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Funnel; 



La nostra Metodologia

Diagnosi estratégica Identificació, definició i activació des reptes
Metodologies àgils d’innovació Acompanyament en els projectes

01. Disseny del model d’innovació 02. Mapeig de reptes 03. Cicles d’innovació àgil 04. Implementació



Hem treballat al sector salut



Pie de imagen

L'Institut Català de la Salut ha dissenyat un 
model sistèmic que permet a qualsevol dels 
40.000 treballadors de la institució, repartits en 
8 hospitals i 8 centres de recerca, compartir i 
desenvolupar projectes d'innovació bottom-up 
per millorar l'experiència del pacient en 
l’arribada a la clínica.



Plataforma de innovación  Almirall Share

La plataforma d’Open Innovation AlmirallShare
està destinada a col·laborar amb investigadors 
externs de qualsevol lloc de món, que tinguin 
projectes innovadors en l'àmbit de la salut de la 
pell. Llançada el 2018, el 2020 Almirall Share ja 
representava el 50% dels nous projectes de la 
companyia.

Plataforma de innovación  Almirall Share



La Direcció d'Infermeria de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau ha creat el model d'innovació 
bottom-up per als més de 800 professionals 
d'infermeria de l'hospital.

Proyecto Open Pau, innovación desde enfermería



La unitat d'Innovació de Vida Caixa ha seleccionat un 
grup d'agents d'innovació, als quals vol potenciar per 
impulsar la innovació en l'organització.

Vida Caixa, formación en innovación ágil



Aalborg Hospital: plataforma 
d’innovació corporativa

The Oxygen Soother , la idea va sorgir d'una infermera de el departament 
d'anestèsia de l'Hospital d'Aalborg.

La tecnologia consisteix en un adaptador per a tubs d'oxigen adaptats a 
un xumet. Assegura que el nen tingui la quantitat correcta d'oxigen en la 
fase de recuperació. L'oxigen és proveït directament a les fosses nasals 
sense tocar a l'infant.

Els nens obtenen un benefici òptim de la teràpia d'oxigen, mentre 
respiren nasalment tant quan estiguin desperts com adormits. Els nens 
tenen una instint natural de succió i per tant mantenen el xumet a la 
boca i l'oxigen continua fluint a les seves fosses nasals.



Obersavtori d’innovació en gestió de la salut

La Agència de Qualitat i Avaluació de la Salut, del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, ha creat l’Observatori
d’innovació en gestió de la Salut, per identificar bones pràctiques en
gestió de la salut que s'estiguin produint en cada un dels hospitals i
centres de salut Catalans.

L'objectiu final és analitzar i difondre les millors pràctiques, de
manera que es promocioni aquelles que són més innovadores, i es
dissemini la innovació en gestió entre els hospitals de Catalunya.

El OIGS compta amb més de 1000 professionals de la salut de
diferents hospitals, compartint al voltant de 1000 pràctiques en
gestió de la salut, des de 2013. Pots conèixer més a
www.oigs.gencat.cat

SDLI dinamitza a més la comunitat d'innovació de l'OIGS, formant
els agents d'avaluació de la innovació de el sistema de salut Català.

+ de 1800 
professionals 

+ de 1000 
projectes 

http://www.oigs.gencat.cat/


Esteve: projecto Innovation Bootcamp

Comunitat d'innovació interna en què agents d'innovació de la 
companyia desenvolupen solucions creatives als reptes estratègics 
llançats pel comitè d'innovació.

Alguns d'aquests reptes responien a temes de models de negoci 
beyond the pill.

Quin repte?



Esteve: projecte FISH (Future Innovation
Strategies in Health)

Comunitat d'innovació interna en què agents d'innovació de la 
companyia desenvolupen solucions creatives als reptes estratègics 
llançats pel comitè d'innovació.

Alguns d'aquests reptes responien a temes de models de negoci 
Beyond the Pill.

Quin repte?



Chiesi: comunitat d’innovació oberta en 
neonatología

Comunitat d'innovació oberta en la qual agents d'innovació de la 
companyia i professionals de salut així com pacients, desenvolupen 
solucions creatives als reptes estratègics llançats pel comitè 
d'innovació de la companyia.

Alguns d'aquests reptes responien a temes de models de negoci 
Beyond the Pill.

Quin repte?



Projecte The Collider – Acompanyament
de Startups digitals

SDLI mentoriza a startups digitals per al desenvolupament 
del seu model de negoci, creixement com a equip i estratègia 
de posicionament, diferenciació i innovació.
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