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Quin era l’objectiu del projecte? 

Avaluar l’impacte de l’entrevista motivacional (EM) associada a la rehabilitació 

geriàtrica estàndard, sobre la millora funcional a 30 dies mesurada amb l’escala 

Functional Independence Measure (FIM), comparada amb la rehabilitació geriàtrica 

sola, en pacients grans ingressats per rehabilitació postictus. 

 

Com a objectius secundaris, es volia valorar l’impacte de l’EM en l’activitat física, funció 

física, autoeficàcia, sentit de coherència, seguretat, cost-utilitat i experiència dels 

participants, cuidadors i professionals implicats. 

 

Què ha descobert? 

Els pacients d’edat avançada ingressats en hospitals de rehabilitació després d’un ictus 

presenten una millora funcional clínicament rellevant i significativa als 30 dies. A més, 

el rendiment de l'estat funcional encara augmenta després de l'alta del centre de 

rehabilitació, amb una millora general observada als 3 mesos. Als 3 mesos, el 

percentatge d'individus independents o mínimament dependents en les activitats 

bàsiques de la vida diària és del 60%. A l’analitzar l’efecte de l’EM en la mostra 

estudiada, no hem trobat diferències significatives a nivell funcional (FIM als 30 dies) 

entre el grup control i el grup intervenció. En la valoració d’altres variables secundàries, 



tampoc hem trobat diferències significatives d’activitat física, funció física, autoeficàcia, 

sentit de coherència, seguretat i cost-utilitat. En l’anàlisi qualitativa de l’estudi, 

s’observa com la pandèmia ha afectat el context de la mateixa intervenció sobretot degut 

a les restriccions de les visites dels familiars. L’anàlisi qualitativa ha detectat com el 

suport d’una persona cuidadora que estigui disponible durant l’hospitalització és 

rellevant tant durant l’EM com en el procés de rehabilitació, per la qual cosa les 

restriccions de visites durant la pandèmia poden haver limitat l’efecte que l’EM hauria 

pogut tenir en els participants. La intervenció ha estat valorada com a positiva per als 

participants, però per part de l’equip assistencial s’ha identificat una falta d’integració 

entre la infermera de l’EM i l’equip interdisciplinari, fet que ha limitat també els efectes 

de l’EM. Hem descobert per tant que l’EM realitzada de forma individual i sense suport 

per part de l’equip assistencial i de les persones cuidadores no té un efecte en 

l’evolució funcional dels pacients d’edat avançada ingressats per fer rehabilitació 

després d’un ictus. Probablement el disseny d’intervencions no farmacològiques 

d’aquest tipus requeririen una implicació més àmplia i el suport i complicitat tant de 

l’equip assistencial com de la família i/o cuidadors principals. També és possible que 

calgui seleccionar un perfil de persones més específic, per exemple aquelles amb més 

dificultats adaptatives després d’un ictus.  

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

L’aplicació de tècniques psicològiques centrades en la persona i encaminades a motivar 

i empoderar els pacients pot tenir un efecte beneficiós a nivell afectiu i de dignitat 

personal durant l’hospitalització, tal com s’observa en l’anàlisi qualitativa. Per això, 

creiem que aquests resultats poden ajudar a dissenyar nous estudis d’intervencions no 

farmacològiques més efectius amb efectes positius en la rehabilitació i qualitat de vida 

de les persones grans. 

 


