
LA MATRIU D’AUTOSUFICIÈNCIA 
SSM-CAT (I ES)

19 maig 2020



Autosuficiència:
Aconseguir un nivell de funcionament acceptable en els dominis essencials
de la vida quotidiana, si és necessari, organitzant el suport adequat quan
sorgeix una necessitat que una persona no pot cobrir de manera autònoma.

La matriu SSM és una mesura d'aquest nivell de funcionament en un moment
determinat del temps.

Recull el nivell d’autosuficiència a 13 dominis (+4 en suplement):

SSM – Concepte i variables

Nota: Basat en el programa de formació de l’eina SSM-D 
elaborat per l’equip GGD Amsterdam

• Economia
• Feina i formació
• Ús del temps
• Allotjament
• Relacions en la unitat de 

convivència

• Salut mental
• Salut física
• Consum de drogues, alcohol i 

altres conductes addictives
• Realització de les ABVD
• Realització de les AIVD

• Relacions socials
• Participació en la comunitat
• Aspectes judicials i d’ordre 

públic



SSM-CAT Desenvolupament d’algoritmes de suport a decisions

Hipòtesis

es pot modelar la decisió d’un professional sobre 
la COMPLEXITAT de les necessitats d’atenció 

social d’una persona basat en la informació 
recollida a l’SSM-CAT

Basat en experiència prèvia a GGD Amsterdam amb decisions de tipus 
intervenció.



Aproximació del pronòstic comparat amb valoració del professional

74% dels casos identificats correctament com a complexes de manera automàtica per 
l’algoritme d’identificació (comparat amb el judici del professional)

Ús: quan un professional avalués amb l’SSM-CAT el sistema d’informació li podria 
suggerir si és un cas de necessitats d’atenció social complexes o no.

El professional sempre hauria de poder validar o canviar la proposta del sistema. 

SSM-CAT – L’algoritme de cribatge de la complexitat

Som capaços de sistematitzar la identificació del 74% de 
les situacions de complexitat 

Encara hi ha un 26% que és 
difícil de sistematitzar



Com a part del procés d’implementació es recolliran dades 
SSM-CAT + decisions professionals + bàsic descriptiu

Explorarem algoritmes suport decisions prioritzant: 
Complexitat per col·lectius específics
per exemple: gent gran amb dependència.

Nota: també estem recollint informació sobre altres decisions que 
potencialment també es podran explorar.

 Necessitats de treball concurrent social i sanitari
 Inestabilitat de la situació
 Urgència intervenció a curt termini
 Intensitat de suport per part del serveis socials

SSM-CAT Desenvolupament d’algoritmes de suport a decisions



• S’analitzaran les dades, creuant-les amb les puntuacions 
de SSM-CAT. L’objectiu es veure si es dona un patró 
prou robust que permeti establir suports a les 
decisions dels professionals en un futur.

• En cas que si, s’implementarien com a part dels sistemes 
d’informació. 

• Es mantindrà un anàlisi repetit en el temps per assegurar 
que es manté la el grau de concordança entre el suggerit 
per els algoritmes i les decisions finals dels professionals.

Algoritmes de suport a les decisions



Altres usos dades – experiències internacionals i pilot

Seguiment evolució de la persona
 Exemple d’implementació bàsica: GGD Amsterdam amb 

servei mares joves sensellar.
 Exemple anàlisi de perfils segons evolució i ajust posterior 

d’intervenció: GGD Amsterdam amb joves re-incidents en 
crims, faltes.

Perfilar la població
 Testat al pilot SSM-CAT (3 clústers trobats)
 Exemple: GGD Amsterdam analitza en sub-poblacions.

Comparar situacions entre territoris
 Testat al pilot SSM-CAT



SSM-CAT (i ES)

Estat actual del projecte



Evolució implementació SSM-CAT (i ES)

Onades
Nº ABSS 

participants
Nº formadors/es

participants
Nº professionals 

participants

1ª onada formativa  (inici novembre 2019) 19 43 323

2ª onada formativa  (inici febrer 2020) 21 65 126

3ª onada formativa (inici abril 2020) 30 92 
en procés de formació

-

4ª onada formativa  (inici tardor 2020) 12 - -

5ª onada formativa  (inici primavera 2021) 23 - -

Total   105

203 formadors 
ja formats o en procés

449 professionals
ja formats o en procés

652 professionals 
directament implicats

9

Al final del projecte s’espera haver format a:
• 250 formadors aproximadament.
• 2500-3000 professionals aproximadament.



Sistemes d’informació – integració SSM-CAT

Sistemes informació Nº ABSS Estat

Hèstia 83
30 ABSS ja s’estan recollint 
dades, de moment de manera 
preliminar

Altres sistemes 22
14 ja estan treballant en la integració. 
La resta seran incorporats segons vagin 
entrant al projecte
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SSM-CAT Possibles usos de les dades

Atenció 
directa

Gestió de 
servei i equips

Planificació 
política



http://treballiaferssocials.gencat.cat/

@Inst_Donabedian

Instituto Universitario Avedis Donabedian

Fundación Avedis Donabedian

@aferssocialscat

Treball i Afers Socials Cat

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

https://twitter.com/inst_donabedian?lang=es
https://www.facebook.com/institutoavedis.donabedian
https://www.linkedin.com/in/fundacionavedisdonabedian/
https://twitter.com/inst_donabedian?lang=es
https://www.facebook.com/institutoavedis.donabedian
https://www.linkedin.com/in/fundacionavedisdonabedian/


SSM-CAT (i ES)

Annexos



SSM-CAT

Suplement per 
adults amb menors a 
càrrec 

SSM- CAT (i ES): L’eina

Nota: Basat en el programa de formació de l’eina SSM-D elaborat per l’equip GGD 
Amsterdam



1 – Problemes greus 2 – No autosuficient 3 – Molt poc autosuficient 4 – Força autosuficient
5 – Completament 

autosuficient

Economia

Feina i formació

Ús del temps

Allotjament

Relacions en la unitat de convivència

Salut mental

Salut física

Consum de drogues

Activitats bàsiques de la vida diària 
(ABVD)

Activitats instrumentals de la vida 
diària (AIVD)

Relacions socials

Participació comunitat

Aspectes judicials/ordre p.

Suplement: Adults amb menors a càrrec
Nivell d'autosuficiència en 4 dominis addicionals: rellevant per a la cura dels infants/adolescents

Nivells
L'autosuficiència s'expressa en 5 nivells

Atenció física

Suport socioemocional

Escolarització

Cura diària

Dominis
L'autosuficiència es compon de 13 dominis

Indicadors
En cada cel·la els indicadors especifiquen el nivell d'autosuficiència en el domini

•Molèsties físiques mínimes que es relacionen amb les 
activitats diàries

• El funcionament es veu  lleugerament disminuït a causa de 
molèsties físiques

• Compleix amb el tractament o no es requereix cap 
tractament

SSM- CAT (i ES): Components

Nota: Basat en el programa de formació de l’eina SSM-D elaborat per l’equip GGD 
Amsterdam



Els indicadors dins de cada cel·la defineixen el nivell d'autosuficiència en aquest domini

5
Completament 
autosuficient.

L'autosuficiència està 
per sobre de la mitjana

4
Força 

autosuficient. 
El client és 

suficientment 
autosuficient

3
Molt poc 

autosuficient.
La situació és 

estable, però amb 
prou feina és 
autosuficient

2
No autosuficient. 

La situació es 
deteriorarà si no 
hi ha intervenció

1

Problemes greus. 
La situació és 
insostenible

Puntuant la SSM-CAT (i ES)

SSM- CAT (i ES): Paradigma, l’autosuficiència si no es 
demostra el contrari

Nota: Basat en el programa de formació de l’eina SSM-D elaborat per l’equip GGD 
Amsterdam



Economia
• Font i nivell d’ingressos
• Patró de despesa
• Dinàmica i gestió de deutes

Feina i formació
• Existència de treball remunerat o educació 

reglada 
• Trajectòries de feina o educació 
• Activitats de cerca de feina

Ús del temps
• Activitats significatives i/o profitoses
• Estructura del dia
• Ritme de dia i nit

Allotjament
• Seguretat i adequació (riscos per a la salut)
• Estabilitat (estada de la persona a 

l’habitatge)
• Autonomia

Relacions en la unitat de convivència
• Qualitat de les relacions en la unitat de 

convivència i accions relacionades
• Violència a la unitat de convivència

SSM- CAT (i ES): Elements per domini

Nota: Basat en el programa de formació de l’eina SSM-D elaborat per l’equip GGD 
Amsterdam

Salut mental
• Estat de salut mental (trastorns mentals i 

deteriorament cognitiu)
• Influència en el funcionament
• Compliment del tractament

Salut física
• Estat de salut física 
• Influència en el funcionament
• Compliment del tractament

Consum de drogues, alcohol i altres conductes 
addictives

• Ús i dependència de substàncies i/o conductes 
addictives

• Influència en el funcionament
• Compliment del tractament

Realització de les activitats bàsiques de la vida diària 
(ABVD)

• Realització de les activitats bàsiques ABVD (menjar, 
beure, banyar-se, anar al lavabo)

• Ús de suport (in)formal o dispositius d’ajuda per 
activitats bàsiques ABVD



SSM- CAT (i ES): Elements per domini

Realització de les activitats instrumentals de 
la vida diària (AIVD)

• Realització de les AIVD (cuinar, netejar, 
gestionar medicaments, gestions 
administratives, desplaçaments)

• Ús de suport (in)formal o dispositius 
d’ajuda per activitats bàsiques AIVD

Relacions socials
• Contacte amb la família (fora de la unitat 

de convivència)
• Contactes de suport
• Contactes negatives

Participació en la comunitat
• Grau de participació en activitats de la 

comunitat (club social, associació, consell, 
comitè)

• Participació negativa (molèsties)
• Obstacles a la participació

Aspectes judicials i d’ordre públic
• Contactes policials (freqüència/any)
• Estat de les qüestions judicials

Nota: Basat en el programa de formació de l’eina SSM-D elaborat per l’equip GGD 
Amsterdam

Suplement SSM: Adults amb menors a 
càrrec  

Atenció física
• Seguretat de l’entorn físic del infant o adolescent
• Cobertura de necessitats físiques bàsiques

Suport socioemocional
• Establiment de límits
• Promoure les relacions dels infants o adolescents amb els 

seus companys 
• Abús psicològic o negligència
• Fomentar el bon comportament

Escolarització
• Inscripció i absència a l’escola
• Possibilitat de fer deures a casa
• Implicació dels pares

Cura diària (quan NO està directament amb progenitors i/o 
escola)

• Disponibilitat (disponible quan sigui necessari) 
• Qualitat (atenció bàsica i tasques parentals)



La complexitat
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1. Múltiples elements amb múltiples interaccions.
2. Interaccions no lineals (no pots predir cap on va; un canvi petit pot produir 

conseqüències desproporcionades).
3. És dinàmic. Evolució en funció entorn. Canvi.
4. Múltiples paràmetres de control amb múltiples interaccions entre ells per saber que 

està passant. Implica la complexitat del propi sistema i del context
5. Fonts d'informació indirectes o cal fer una inferència.
6. Existència de connexions en nodes o en paral·lel. Amb punts en comú, quan falla un 

sistema no saps on és el problema.
7. Feedback loops no intencionats. Informació de retorn no esperada.
8. Requereix personal més especialitzat i amb un abordatge de diferents disciplines. 

Constriccions en el temps.

Nota: Basat en el programa de formació de l’eina SSM-D elaborat per l’equip GGD 
Amsterdam

Per tant, és difícil de mesurar.
En una revisió de la literatura i amb 
experts no es troba una eina que la 
mesuri de manera directa
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SSM-CAT – L’algoritme de cribatge de la complexitat

 Detectem:
 La puntuació global no és un bon predictor
 No es depèn de la puntuació en un domini específic
 El millor predictor és un patró de manca d’autosuficiència en diversos 

àmbits (interacció entre els diferents dominis).

 Coincidint amb GDD en el seu anàlisi per detectar aquelles persones 
que es beneficiaran més d’atenció intensiva amb equips multidisciplinars
en persones sensellar i possibles problemes de salut mental

Font: Lauriks, S., de Wit, M. a S., Buster, M. C. a, Fassaert, T. J. L., van Wifferen, R., & Klazinga, N. S. (2014). The use of the Dutch Self-Sufficiency Matrix (SSM-D) to inform
allocation decisions to public mental health care for homeless people. Community Mental Health Journal, 50(7), 870–878. https://doi.org/10.1007/s10597-014-9707-x

Necessitat d’un algoritme



Els algoritmes s’han utilitzat en suport a la pressa de decisions 
durant segles. 
En la seva essència, un algoritme és un conjunt 
d’instruccions que ens haurien d’ajudar per donar resposta 
a una decisió.

SSM-CAT – L’algoritme de cribatge de la complexitat

En el pilot de la implementació de l’SSM-CAT és va fer un 
primer test, creuant:
• la valoració dels professionals sobre necessitats d’atenció 

socials complexes
• perfils de puntuació SSM-CAT



Punts clau

• SSM-CAT: eina que mesura 
l'autosuficiència en adults

• Valoració positiva en el seu ús en el pilot i 
experiència internacional en el seu ús.

• 13 dominis de la vida quotidiana + 
suplement per adults amb menors a càrrec.

• Creuant-la amb dades de valoració 
professional té el potencial de donar suport 
a decisions del professionals (pilotat en 
complexitat).



SSM-CAT (i ES)

Possibles usos de les dades generades



SSM-CAT Possibles usos de les dades

Atenció 
directa

Gestió de 
servei i equips

Planificació 
política



1

2

3

4

5
Economia

Feina i formació

Ús del temps

Allotjament

Relacions en la unitat de
convivència

Salut mental

Salut físicaConsum de drogues

Activitats bàsiques de la vida
diària (ABVD)

Activitats instrumentals de la
vida diària (AIVD)

Relacions socials

Participació en la comunitat

Aspectes judicials i d’ordre 
públic

Exemple representació gràfica – puntuació d’un cas

Mes 1

SSM-CAT Possibles usos

Atenció directa
 Comprovació (cribratge) i 

inventariat de problemes. Visió 
holística del cas

 Pot ajudar a pensar en el pla 
de treball de manera 
completa.

 Ajuda a detectar dominis que 
s’hauran d’avaluar en mes 
profunditat.

 Coordinació i harmonització en 
una intervenció 
multidisciplinari o moments de 
traspàs entre professionals 
(parlar un únic idioma)



1

2

3

4

5
Economia

Feina i formació

Ús del temps

Allotjament

Relacions en la unitat de
convivència

Salut mental

Salut físicaConsum de drogues

Activitats bàsiques de la
vida diària (ABVD)

Activitats instrumentals de
la vida diària (AIVD)

Relacions socials

Participació en la
comunitat

Aspectes judicials i d’ordre 
públic

Exemple representació gràfica – puntuació d’un cas

Mes 1

Mes 7

SSM-CAT Possibles usos

Atenció directa
 Seguir l’evolució del cas 

detectant dominis que han 
millorat i dominis que han 
empitjorat



SSM-CAT Possibles usos

Gestió de servei i equips
 Possible revisió de càrregues de feina   es treballarà en visualitzacions de dades per 

responsables equip / servei

Prof.

1
Economia

2
Feina

3
Temps

4
Allotjam.

5
Conviven.

6
Salut

mental

7
Salut física

8
Drogues

9
ABVD

10
AIVD

11
Relacions

12
Comunitat

13
Judicials

14
Att física

15
Socioemoc

16
Escola

17
Cura diària

1

4 4 1 5 4 2 5 5 5 2 2 3 5
1 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 3 5 5
5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 2 3 4
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
1 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3
5 4 2 5 4 1 5 5 5 5 5 3 3
1 2 5 3 3 3 5 5 5 2 5 3 5 3 3 5 5
2 3 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5
4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5

2

3 5 4 5 2 3 2 5 2 2 2 3 5
1 1 5 2 4 3 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5
3 4 5 4 3 3 2 2 2 1 2 3 3
4 5 3 4 5 4 2 5 5 4 2 3 5
3 3 3 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3
2 2 3 2 1 3 5 5 5 5 2 3 3 3 2 2 2
2 1 5 2 3 4 4 4 5 5 4 5 5
1 2 1 5 2 2 3 5 5 2 1 2 5
1 3 3 1 2 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 5 5
2 1 1 1 3 2 4 5 5 3 2 3 5

Exemple de possible represntació gràfica de les puntuacions SSM-CAT dels casos de 2 professionals



SSM-CAT Possibles usos

Planificació 
política
 Visió general de la 

situació al país.
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Nota: manca d’autosuficiència definida per puntuacions iguals o menors a 3 en escala SSM-CAT 
n: 912 persones avaluades



SSM-CAT Possibles usos

Planificació política
 Comparativa de 

situacions entre territoris

 Ajuda per planificar 
desplegament de 
polítiques i recursos 
(necessitats formatives, 
necessitats d’intervenció 
social específiques).

 Possible identificació de 
bones pràctiques al 
territori.

Exemple: Percentatge de persones amb puntuació igual o menor a 3 
per domini de l’instrument (grup d’edat < 64 anys)

Matriu d’autosuficiència SSM-CAT
Percentatge de persones amb puntuació igual o menor a 3 per domini de 

l’instrument
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Total Pilot Catalunya 69 61 53 40 36 33 29 12 15 19 57 74 12

A 80 76 59 43 30 52 33 13 20 28 61 87 15
B 76 63 71 39 39 33 24 22 16 16 71 84 29

C 84 73 70 48 30 34 34 18 25 20 48 84 11

D 53 63 58 18 48 20 10 13 8 18 68 80 18

E 53 43 33 24 41 31 20 14 4 14 57 78 8

F 81 65 56 48 50 37 31 8 10 17 62 73 8

G 75 67 63 50 31 33 48 10 15 21 56 69 4

H 57 46 20 37 30 24 17 7 11 13 39 43 4

I 68 57 46 46 29 21 50 7 14 21 46 71 7

J 44 33 67 44 33 67 56 11 67 56 89 89 11

Nota: Mostra no representativa dins ABSS. No es poden treure conclusions de la comparació entre ABSS (es podrà fer amb mostres 
representatives  per cada ABSS



SSM-CAT Possibles usos

Planificació 
política
 Revisar patrons de 

presa de decisió dels 
professionals (en 
base a algoritmes). 
Ex: Quan consideren 
un cas com a 
complex? 

Pot informar 
decisions futures

Distribució dels clústers per valoració del grau de complexitat 
de les necessitats

Clúster

Total
1. Auto-suficients 

dificultats relacions 
comunitàries

2.Precarietat 
econòmica 

laboral

3. Problemàtica 
autonomia 
funcional

NO COMPLEX

Recompte 172 48 144 364
% dins del 
clúster de 
pertinença 

63,9% 18,5% 37,5% 39,9%

ALTA 
complexitat

Recompte 81 147 165 393
% dins del 
clúster de 
pertinença 

30,1% 56,8% 43,0% 43,1%

MOLT ALTA 
complexitat

Recompte 16 64 75 155
% dins del 
clúster de 
pertinença 

5,9% 24,7% 19,5% 17,0%

Total

Recompte 269 259 384 912
% dins del 
clúster de 
pertinença 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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