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TAULA 3. Criteris dels marcs de l’evidència a la decisió (EtD) per a cinc tipus de decisions diferents 

 
 

Recomanacions 
clíniques – perspectiva 
del pacient 

Recomanacions 
clíniques – perspectiva 
poblacional 

Decisions de  
cobertura sanitària 

Recomanacions/decisions 
sobre el sistema sanitari 
o salut pública 

Proves diagnòstiques, de 
cribratge i altres* 

 
Grau de prioritat del 
problema 

 
                                                                                             Aquest problema, constitueix una prioritat? 

 

 
Exactitud de la prova 

                                             
                                                      No aplicable 

 
 

 
Quina és l’exactitud de la prova? 

 
Beneficis i danys 

 
Quina és la magnitud dels efectes desitjats que es preveuen? 

 

 
Quina és la magnitud dels efectes no desitjats que es preveuen? 

 

 
Certesa (qualitat o 
confiança) de l’evidència 

 
Quina és la certesa global de l’evidència dels efectes? 

 
Quina és la certesa sobre: 
- L’exactitud de la prova? 
- Els beneficis directes crítics 

o importants, efectes 
adversos, càrrega de la 
prova? 

- Els efectes del tractament 
derivats dels resultats de la 
prova? 

- La connexió entre els 
resultats de la prova i les 
decisions de tractament? 

- Els efectes de la prova? 
 

 
Importància del resultat 

 
Hi ha incertesa important sobre la variabilitat en el valor que les persones donen als resultats principals? 

 
Existeix incertesa important 
sobre la variabilitat en el valor 
que les persones donen als 
resultats principals, inclosos els 
efectes adversos, la càrrega de 
la prova i els resultats posteriors 
al tractament clínic derivats dels 
resultats de la prova? 
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Recomanacions 
clíniques – perspectiva 
del pacient 

Recomanacions 
clíniques – perspectiva 
poblacional 

Decisions de  
cobertura sanitària 

Recomanacions/decisions 
sobre el sistema sanitari 
o salut pública 

Proves diagnòstiques, de 
cribratge i altres* 

 
Balanç 

 
El balanç entre els efectes desitjats i no desitjats, afavoreix la intervenció o la comparació? 

 
El balanç entre els efectes 
desitjats i no desitjats, afavoreix 
la prova o la comparació? 

 
Ús de recursos 

 
— 

                                                           
                                                          Quina és la magnitud dels recursos necessaris (costos)? 

 
— 

 
                      Quina és la certesa de l’evidència sobre els recursos necessaris (costos)? 

 
El cost-efectivitat de la 
intervenció (despeses personals 
relatives als beneficis nets), 
afavoreix la intervenció o la 
comparació? 

 
El cost-efectivitat de la intervenció, afavoreix 
la intervenció o la comparació? 

 
El cost-efectivitat de 
l’opció, afavoreix l’opció o 
la comparació? 

 
El cost-efectivitat de la prova, 
afavoreix la prova o la 
comparació? 

 
Equitat 

 
— 

                                              
Quin seria l’impacte sobre l’equitat en salut? 

 
Acceptabilitat 

 
És acceptable la intervenció per 
als pacients, els seus cuidadors i 
el personal sanitari? 

 
És acceptable la intervenció per als 
grups d’interès principals? 

 
És acceptable l’opció per als 
grups d’interès principals? 

 
És acceptable la prova per als 
grups d’interès principals? 

 
Factibilitat 

 
És viable la intervenció per als 
pacients, els seus cuidadors i el 
personal sanitari? 
 

 
És factible implementar la intervenció? 

 
És factible implementar l’opció? 

 
És factible implementar la 
prova? 

*Les proves inclouen recomanacions clíniques i de salut pública des de la perspectiva del pacient i de la població. 

 


