
Intenció
Disposar d’un conjunt d’indicadors quanti-qualitatius multiobservador
estructurats corresponents a aquells aspectes a valorar en un procés de millora,
en el nostre cas, de l’atenció residencial. Transparent.

Objectius
Identificar els punts forts i febles en cada situació i moment en cada centre.
Indicar i prioritzar les actuacions associades a cada feblesa i fer-ne seguiment.

Estructura
Les dimensions del MIVIS5 son sis: estructura i equipament d’espais comuns,
estructura i equipament d’espais per la persona, gestió de la persona, drets de la
persona, gestió sanitària, família i entorn i gestió de la informació ordenats en
una matriu d’avaluació i presentats en un diagrama d’aranya.

Funció
El MIVIS5 recull i consolida l’observació, permet l’anàlisi inductiva i generar el full
de ruta així com fer el seguiment temporal de la progressió.
Es completa amb l’informe de la visita.
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Les dades del MIVIS5 deriven de l’observació acordada amb la
Residència dins del Programa d’acompanyament.
Els observadors son la Direcció, la Delegada de Salut de l’Oficina de
Residències amb l’Equip d’Atenció primària de referència, el referent del
Departament de Drets socials i el de l’Agència Salut Pública.

Utilitat esperada
Diagnosticar unívocament i de manera compartida i transparent la 
situació del centre, seleccionar les accions a efectuar, la cronologia, els 
responsables i els resultats esperats de la proposta de millora delimitada 
pels resultats del MIVIS5.
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Presentació dels resultats, dimensions

Diagrama d’aranya: pluridimensional i cronològic on es
projecten les dades de manera visual.

Matriu d’avaluació
Taula on en un eix es situen els criteris d‘avaluació
(quanti-qualitatius) i en l'altre el nivell assolit, amb
o sense qualificació. Permet objectivar i qualificar
allò avaluat en les visites, al llarg del temps i per
diversos observadors.
Etapes de construcció:
1. definició i contextualització
2. construcció dels indicadors, dels nivells

d’acompliment i de l’escala de valoració de
cada indicador

3. delimitació dels observadors
4. aplicació i ajust de la valoració
5. Redisseny si s’escau

66 
indicadors

Escala: insatisfactori, recolzament, satisfactori, excel·lent, estrella.


