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CARF-akkreditering 2018

Forslag til vedtak
CARF-akkreditering ved Sunnaas sykehus HF 2018 tas til etterretning.
Sammendrag og konklusjoner
CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) organisasjonen er etablert i USA i 1966 som
en ideell organisasjon og akkrediterer virksomheter innen helse og omsorg. CARF organisasjonen
utarbeider kvalitetsstandarder for bl.a. medisinsk rehabilitering og utgir årlig oppdatering av standardene.
Sunnaas sykehus HF oppnådde CARF-akkreditering første gang i 2006 av program for hjerneskadde og
program for ryggmargsskadde. I 2009, 2012 og 2015 ble akkrediteringen utvidet til å gjelde for alle
sykehusets rehabiliteringsprogram. Sykehusets styre ble en del av akkrediteringen fra 2009. Sykehuset har
etter hver CARF-granskning oppnådd akkreditering for 3 år, som er den høyeste godkjenningen som CARF
organisasjonen gir.
Sykehuset er nå i gang med det forberedende arbeidet mot ny akkreditering i 2018. Det vil da bli søkt om
akkreditering av de samme rehabiliteringsprogrammene som ble akkreditert i 2015. Foretaksledelsen
ønsker denne gang å følge CARF sine anbefalinger fra 2015 om å utelate styret fra akkrediteringen.
Begrunnelsen er at de nasjonale føringene for styrearbeid i Norge ligger over de kravene i CARFstandardene som gjelder for styrets arbeid. CARF-vurdering av styrets arbeid vil dermed ikke medføre
ytterligere verdi for styrets arbeid.
Målet er at granskningen fra CARF skal være gjennomført i god tid innen 1. juli 2018, som er tidspunktet da
gjeldende akkreditering utgår.
Følgende rehabiliteringsprogram som i dag er akkreditert av CARF-organisasjonen, vil bli søkt vurdert på
nytt av CARF-organisasjonen våren 2018:
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Bakgrunn for saken
Sunnaas sykehus HF oppnådde tre års CARF-akkreditering av rehabiliteringsprogram første gang i 2006. I
2009, 2012 og 2015 ble det gjennomført nye granskninger og resultatene ble hver gang akkreditering for
nye 3 år.
Etter at Sunnaas sykehus HF var først ute i 2006, er det i dag til sammen 9 organisasjoner i Norge som har
oppnådd CARF-akkreditering. Disse er:
 LHL-klinikkene Røros (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
 Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet
 Rehabiliteringssenteret AiR
 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
 Sunnaas sykehus HF
 Valnesfjord Helsesportssenter
 I 2017: Hernes institutt
 I 2017: Revmatismesykehuset Lillehammer
Foretaksledelsen har besluttet at sykehuset fortsatt skal søke om CARF-akkreditering, da det foreløpig ikke
er funnet noe kvalitetssystem som passer bedre for medisinsk rehabilitering. Det som særskilt skiller CARFstandardene fra andre kvalitetssystemer, er de detaljerte standardene som er rettet mot de spesialiserte
rehabiliteringsprogrammene.
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Foretaksledelsen har vurdert at det er flere fordeler med å være CARF-akkreditert, og noen av disse er:
 Sykehuset sikrer at pasientene får et tilbud som kvalitetssikret internasjonalt
 Sykehuset har fått et omdømme som akkreditert sykehus med fokus på virksomhetsstyring og
kjernevirksomhet/pasientbehandling
 Sykehuset er blitt en del av et internasjonalt faglig nettverk
 CARF –akkrediteringen er sentralt i arbeidet med kontinuerlig forbedring av det tilbudet som
sykehuset gir
Når det gjelder kostnader tilknyttet CARF-akkrediteringen, ligger de faktiske utgiftene til en CARFakkreditering av det omfanget som sykehuset legger opp til, på inntil kr. 250 000 hvert 3. år. Det presiseres
at CARF er en non-profit-organisasjon, og at halvparten av kostnadene er utgifter til tolker (fem tolker i tre
hele dager).
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