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Notat

Badebehandling i dermatologisk speciallæge
praksis.
Ansøgning om universelle røde bade i dermatologipraksis.
Indledning
Regionsrådet godkendte den 31. januar 2011 praksisplan for specialet dermatovenerologi. I planene
anbefales det, at der udarbejdes et konkret beslutningsgrund for badebehandling i dermatologipraksis,
således at badebehandlingen i nærmere beskrevet omfang kommer til at indgå i ydelsessortimentet
for specialet.
Praksisafdelingen har endvidere medio oktober modtaget en ansøgning fra Hud og Laserklinikken i
Esbjerg v/Søren Frankild og Alla V. Petersen vedr. indgåelse af aftale om røde bade i praksis.
Baggrunden for ansøgningen er, at man i forbindelse med ombygning af Terapiafdelingen på
Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg ikke længere har mulighed for at opretholde tilbuddet på sygehuset.
Badebehandling indgår i speciallægeoverenskomsten som en rammeydelse. Det vil sige, at det er tale
om en ydelse, der kun kan levers i praksis, såfremt den enkelte region har truffet beslutning herom.
I henhold til overenskomsten kan der lokalt indgås aftale om:
·
·
·

Røde bade til eksemer og blæredannende hudsygdomme
Tjærebade til eksemer og psoriasis
Klidbade til hudlidelser med udtalt rødme (erytrodermi) eller skældannelse

I dette notat ses nærmere på muligheden for badebehandling i speciallægepraksis i Region
Syddanmark.
Badebehandling  ydelsesbeskrivelse.
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 efterfølgende
rengøring af badekar og lokale, ligesom der stilles krav om indretning af badeværelse.
Ydelsen honoreres med 1.045,96 kr. (1. oktober 2011niveau).
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. Herefter
aftørres huden og påføres talkum.

Behandlingen kræver brug af hjælpepersonale, både til selve behandlingen samt til efterfølgende
rengøring af badekar og lokale, ligesom der stilles krav om indretning af badeværelse og særlig
udsugning.
Ydelsen honoreres med 1.045,96 kr. (1. oktober 2011niveau).
Klidbade:
Anvendes hos patienter, der har universelle kløende hudsygdomme. Behandlingen foregår ved, at der
først koges klid, der herefter anbringes i en stor pose, som sænkes ned i et badekar, hvor patienten
bader i 20 minutter.
Behandlingen kræver brug af hjælpepersonale, både til selve behandlingen samt til efterfølgende
rengøring af badekar og lokale, ligesom der stilles krav om indretning af badeværelse og
kogefaciliteter til kogning af klid.
Ydelsen honoreres med 312,57 kr. (1. oktober 2011niveau).
Fælles for de tre badeydelser er, at de kan erstatte en ambulant behandling på en specialafdeling,
hvorved patienten kan behandles i sit lokalområde.
Nedenstående tabel viser en oversigt over antal udførte bade i sygehusregi.
Tabel 1  Badebehandling udført i sygehusregi i Region Syddanmark i 2011 sygehus .
OUH
SVS
Sygehus
Universelle røde bade
143
Tjærebade
0
Klidbade
0
I alt
143

509
31
0
540

Tabel 1 viser at langt størstedelen  nemlig godt 500 badebehandlinger er foretaget på Sydvestjysk
Sygehus i 2011. Af de patienter der har modtaget badebehandling på SVS er 35 patienter (410
behandlinger) henvist fra Hud og Laseklinikken i Esbjerg v/Søren Frankild og Alla V. Petersen, 7
patienter (130 behandlinger) henvist fra Speciallæge Magdalena Torzynska . Hver patient modtog
gennemsnitlig 13 badebehandlinger.
Antallet af henviste patienter i 2010 og 2011 har generelt har været stigende. Det kan undre, at
antallet af patienter der modtager badebehandling er så stort i den del af regionen.
Årsagen hertil kan skyldes, at Hud og Laserklinikken fra det tidligere Ribe Amt havde en ekstra ledig
kapacitet, som pr. 1. marts 2010 blev overtaget af en ny speciallæge.
Ventetiden på bade
Normalt er ventetiden en vigtig indikator i forbindelse med vurderingen af en hensigtsmæssigt
organisering af en given behandling. Badebehandling er ikke omfattet af ventetidsgarantien. Der
forefindes ikke oplysninger på venteinfo herom.

Side 2 af 4

En lukning af badebehandling på SVS må forventes at betyde et øget pres på OUH inden for den
nærmeste fremtid.
Økonomi
Nedenfor er der set på regionens omkostninger til badebehandling hvis behandlingen skal udføres i
speciallægepraksis.
Behandling i Sygehusregi
Der er ingen DRG taksten for behandling af universelle bade i sygehuseregi. For behandling på SVS
har man anvendt en ydelse kode der betyder at behandlingen ikke er takstbærende, og der er således
ikke blev afregnet herfor. På OUH er der anvendt takster under forskellige proceduregrupper. Det har
således ikke været muligt at fremskaffe data for den samlede udgift i sygehusregi.
Speciallægepraksis
I speciallægepraksis er honoraret for og tjærebade og røde bade (pr. 1. okt. 2011) 1.045,96 kr.
(ydelse 5001/5002) og for klidbade 312,57 kr. (ydelse 5003). Ydelserne er tillægsydelser. Det vil sige,
at ydelsen gives i tillæg til en 2. konsultation eller en senere konsultation (ydelse 0220/0230).
Honoraret for 2. konsultation er 297,34 og senere konsultation 144,86 kr.
Med udgangspunkt i antal patienter (42) og behandlinger (540) udført på SVS vil den samlede udgift til
badebehandling i speciallæge praksis i den jyske del af regionen beløbe sig til ca. 650.000 kr.
Arbejdsgruppens vurdering i forbindelse med praksisplanlægningen var, at ca. 30 personer årligt i hele
regionen ville have behov for tjære og røde bade, at antallet af behandlinger for disse udgøre mellem
15 og 20. svarende til en samlede udgift på ca. 420.000 kr. Antallet af klid bade blev vurderet til
værende minimalt.
Arbejdsgruppens vurdering adskiller sig således fra det faktiske behov.
Overvejelser om badebehandling i speciallægepraksis.
I dag er der 15 fuldtidspraktiserende dermatovenerologer i Region Syddanmark med placering i
henholdsvis Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Kolding, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Vejle
og Aabenraa.
Hud og Laserklinikken i Esbjerg samt praksis i henholdsvis Hadeslev og Aabenraa har udtrykt ønske
om, at Region Syddanmark indgå en aftale med dem om Røde bade og tjærebade.
Konklusion.
Badebehandling kan fagligt forsvarligt udføres i speciallægepraksis. Ydelsen indgår allerede i dag
overenskomsten som en rammeydelse.
Såfremt praksissektoren ønskes inddraget i udførelsen af badebehandlinger vil der kunne indgås en
aftale i henholde til overenskomsten § 65 – rammeaftaler.
Behandlingen er tidskrævende og kræver brug af hjælpepersonale, både til selve behandlingen samt
til efterfølgende rengøring af badekar og lokale, ligesom der stilles krav om indretning af badeværelse.
Det må derfor forventes, at det kun er enkelte dermatologer der ønsker eller har mulighed for at indgå
aftale herom.
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Indgåelse af en aftale med speciallægepraksis bør ske med baggrund i arbejdsgruppens vurdering i
forbindelse med praksisplanlægningen. Indgåelse af en aftale, bør ske med fastsættelse af et loft over
antal patienter/udførte behandlinger. Til orientering er rammeydelser fritaget for specialets
knækgrænse.
Udover økonomien, som er berørt ovenfor, er det af betydning, om man på OUH dermatologisk
afdeling har behov/ønske om at udføre badebehandling i forbindelse med uddannelse af kommende
dermatovenerologer.
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