Rammeaftale
badebehandling i dermatologisk speciallægepraksis

I henhold til § 65 i overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgås
følgende rammeaftale om universelle røde bade og tjærebade.

§1

Aftalens parter.
Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og de praktiserende dermatologer i Region
Syddanmark.
Aftalen omfatter de praktiserende dermatologer i regionen der efter ansøgning til regionen
ønsker at tiltræde aftalen såfremt de er indstillet på at efterleve specialerådets
henvisningskriterier for badebehandling.

§2

Aftalens formål
Aftalen har til formål at muliggøre badebehandling speciallægepraksis i Region Syddanmark.

§3

Afgrænsning af aftalen
Aftalen omfatter de praktiserende dermatologer med ydernummer i Region Syddanmark, der
efter ansøgning har underskrevet aftalen.
Aftalen omfatter årligt maksimalt 30 patienter i samtlige speciallægepraksis i Region
Syddanmark svarende til 450 behandlinger årligt. Speciallægen er ansvarlig for, at
behandlingerne fordeles jævnt over året. Den nærmere fordeling sker efter aftale mellem de
praktiserende speciallæger der har tiltrådt aftalen.

§4

Ydelsesbeskrivelse og honorering.
Aftalen omfatter afregning af følgende ydelser:
5001
5002

Tjærebade til eksemer og psoriasis (grundhonorar)
Røde bade til eksemer og blæredannende hudsygdomme

964,91 kr.
964,91 kr.

Ydelserne (grundhonorar pr. 1. april 2008) reguleres i henhold til overenskomstens
almindelige bestemmelser, men friholdes fra omsætningsbegrænsningerne.
Tjærebade:
Gives dagligt i en 34ugers periode. Behandlingen foregår ved, at de afficerede hudområder
påsmøres tjære, hvorefter der gives en badebehandling med varmt vand i 20 minutter.
Derefter aftørres huden og påføres talkum.
Behandlingen kræver brug af hjælpepersonale, både til selve behandlingen samt til den
efterfølgende rengøring af badekar og lokale, ligesom der stilles krav om indretning af
badeværelse og særlig udsugning.
Røde bade:
Gives som et bad med en kaliumpermanganatopløsning. Badebehandlingen varer ca. 20
minutter, hvorefter huden aftørres og påføres relevant ordineret creme.
Behandlingen kræver brug af hjælpepersonale, både til selve behandlingen samt til den
efterfølgende rengøring af badekar og lokale, ligesom der stilles krav om indretning af
badeværelse.

§5

Opfølgning og evaluering.
Parterne er enige om at følge antallet af ydelserne i de enkelte praksis.

§6

Enhver tvist om aftalen eller forståelse af denne, herunder tilfælde af misligholdelse,
behandles i Det Regionale Samarbejdsudvalg for Speciallæger.

§7

Aftalens ikrafttræden og ophør.
Aftalen træder i kraft til den 1. i måneden efter underskrift for endelig godkendelse og kan af
begge parter opsiges med 3 måneders varsel til ophør med udgangen af en måned.

For Region Syddanmark:

For de praktiserende speciallæger i
i Region Syddanmark:

Den :.................……................

Den :.........………..............................

....................................…….…..

………………………………………

Praktiserende dermatolog:
Den:………………………

……………………………

