
 

 Side 1 av 6 

 

 
Saksfremlegg 

 

 

 

 

 

 

 
Saksgang Møtedato 

Styret Sunnaas sykehus HF 20.11.2019 

Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF 31.10.2019 

 
 
 

Sak 0065-2019 

CARF-akkreditering 2021  

 

 
 
Forslag til vedtak 
Styret ber administrerende direktør planlegge reakkreditering av rehabiliteringspro-
grammene gjennom kvalitetssystemet CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation 
Facilities) i 2021. 
 
 
 
Nesodden, 20.11.2019 
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1. Hva saken gjelder 

Sunnaas sykehus HF oppnådde første gang akkreditering av Commission on Accreditation of 
Rehabilitation Facilities (CARF) International i 2006 og senere i 2009, 2012, 2015 og 2018. 
Alle gangene har sykehuset oppnådd tre års akkreditering. Etter planen skal sykehuset i 2020 
søke om ny CARF-granskning våren 2021.  
 
CARF Accreditation Report 2018 gir en anerkjennelse av sykehusets virksomhetsstyring, og 
beskriver de rehabiliteringsprogram som oppnådde CARF-akkreditering for en ny periode på 
tre år: 
 Rehabiliteringsprogram for voksne med multitraume, nevrologisk sykdom eller 

brannskade, innlagt på sykehuset 
 Rehabiliteringsprogram for barn og unge med multitraume, nevrologisk sykdom eller 

brannskade, innlagt på sykehuset 
 Spesialisert rehabiliteringsprogram for voksne med traumatisk hjerneskade, innlagt på 

sykehuset 
 Spesialisert rehabiliteringsprogram for barn og unge med traumatisk hjerneskade, 

innlagt på sykehuset 
 Spesialisert rehabiliteringsprogram for voksne med ryggmargsskade, innlagt på 

sykehuset 
 Spesialisert rehabiliteringsprogram for barn og unge med ryggmargsskade, innlagt på 

sykehuset 
 Spesialisert rehabiliteringsprogram for voksne med hjerneslag, innlagt på sykehuset 
 Tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringsprogram spesialisert for voksne med traumatisk 

hjerneskade  
 Tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringsprogram spesialisert for voksne med 

ryggmargsskade  
 Tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringsprogram spesialisert for voksne med hjerneslag 
 Tverrfaglig smerte-rehabiliteringsprogram for voksne, innlagt på sykehuset 

Etter CARF-akkrediteringen i 2018, har det pågått en diskusjon i ledelsen om sykehuset 
fortsatt skal være CARF-akkreditert, eller om det finnes alternative kvalitetssystem som 
ivaretar virksomhetsstyring og tilbudet til sykehusets målgrupper på en bedre måte.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Sunnaas sykehus HF ble første gang akkreditert av CARF International i 2006.  Sykehuset var 
den første organisasjonen i Norge som oppnådde dette.  Foretaksledelsen har i 2019 gjort en 
vurdering av om det finnes alternative kvalitetssystem som kan sikre krav til 
virksomhetsstyring og tilbudet til sykehusets målgrupper, på en bedre måte. 
Foretaksledelsen har gjennom denne vurderingen ikke funnet noe tilsvarende system som er 
tilpasset medisinsk rehabilitering. 
 
For å sammenfatte interne oppfatninger og innspill, gjennomførte enhet for kvalitet og 
pasientsikkerhet en kartlegging av CARF-modenheten i sykehuset våren 2019. Det ble 
foretatt en spørreundersøkelse blant ledere, fagansvarlige, tillitsvalgte, verneombud, 
teamkoordinatorer og kvalitetsrådgivere.  
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Noen tilbakemeldinger fra undersøkelsen: 
 

1. I hvor stor grad bidrar CARF-standardene som veiledende for deg i ditt daglige arbeid?  
 

 
 
 

2. I hvor stor grad opplever du at CARF er en hjelp til å systematisere arbeidet ditt? 
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3. I hvor stor grad mener du at CARF-standardene og tilbakemeldingene fra CARF-

akkrediteringene har bidratt til å forbedre tilbudet til pasienter og pårørende? 
 

 
 
 

4. I hvor stor grad mener du at CARF-akkrediteringen har bidratt til å fremme nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid?
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5. Mener du at sykehuset skal fortsette med CARF-akkreditering?

 
 
På spørsmålet: Har du forslag til et kvalitetssystem som kan erstatte CARF? kom det ingen 
reelle forslag.   
 
I 2018 ble det foretatt en konsekvensanalyse av fortsatt å være CARF-akkreditert: 

Fortsatt CARF-akkreditering etter 2021? 

 Målekriterier Resultat i år Mål i år Langsiktig 
ambisjon 

 
Ledelses-
messig 
konsekvens 
 

Gjennomført 
forberedende 
prosess til CARF-
akkreditering. 

Oppnådd CARF-
akkreditering for 3 nye 
år 

Oppnådd ny 
CARF-
akkreditering for 
2018 – 2021. 
 

Avklare 
videreføring etter 
2021 

 
Konsekvens 
for pasienter 
 

Områder er 
definert i de ulike 
CARF-akkrediterte 
rehabiliterings-
programmene og 
presenteres bl.a. i 
årlig 
Kvalitetsrapport 

-Svarer på 
kvalitetsstandarder 
rettet direkte mot 
sykehusets målgrupper 
Ref.: 
-Årlig Kvalitetsrapport.  
-Forbedrings-områder 
til CARF i QIP 
-Årlig oppdatering av 
CARF-standardene 

Gjennomført i 
henhold til planer 

Fortsatt CARF-
akkreditering vil 
bidra til å sikre 
internasjonal 
kvalitet på 
pasientbe-
handling og 
organisering og 
styring av 
sykehuset 

 
Økonomisk 
konsekvens 
 

CARF-
akkreditering og 
CARF -inspektører 
fra både 
Skandinavia og 
USA vil styrke 
utvikling av et 
globalt faglig 
nettverk 

Direktekostnader hvert 
3. år er ca. kr. 375.000 
(inkl. utgifter til 5 tolker 
i 3 dager) 

 Ved søknad i 
2021 kan vi ev. 
etterspørre et par 
skandinaviske 
inspektører, noe 
som vil bidra til å 
redusere 
kostnadene til 
tolker. 

 Deltakelse i 
nasjonale, 

CARF-inspektører fra 
USA har bidratt med 

CARF-
akkreditering av 

Bedret 
skandinavisk 
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Organisa-
torisk 
konsekvens 
 

skandinavisk og 
internasjonale 
nettverk. 
 
 

kompetanse fra 
tilsvarende 
virksomheter der. 
SunHF har oppnådd 
nasjonal og 
internasjonal 
anerkjennelse og 
nettverk gjennom 
fornyet  CARF-
akkreditering. 

rehab.- 
programmer 
på internasjonalt 
nivå. 

CARF-samarbeid 
gjennom CARF 
Norge. 
Videreutvikle 
internasjonalt 
nettverk 

 
Det anbefales Sunnaas sykehus HF viderefører å benytte CARF som kvalitetssystem og søker 
ny CARF-granskning våren 2021. 
 

6. Administrerende direktørs anbefaling 

Sunnaas sykehus HF har vurdert alternativer til CARF-akkreditering, og det er ikke funnet noe 
helhetlig kvalitetssystem som ivaretar virksomhetsstyring og pasienttilbudet på tilsvarende 
måte som CARF.  På denne bakgrunn anbefaler administrerende direktør at sykehuset 
viderefører å benytte CARF som kvalitetssystem og søker ny CARF-granskning våren 2021. 
  
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 0 
Utrykte vedlegg: 

 0 
 


