Årsrapport for REKS 2017
Årsrapporten dækker både samarbejdets kerneaktiviteter og det ad-hoc samarbejde
om beslægtede emner, som udspringer af det netværk, som REKS også er.
Om REKS
Regionernes Kemikaliesamarbejde er et samarbejde om kemisk arbejdsmiljø mellem
Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland.
Årets gang
Der er løbende oprettet nye brugsanvisninger på produkter, som er bestilt af
brugerne. Eksisterende brugsanvisninger er revideret, når der har været behov for
det.
De 'nye' faremærker er fuldt implementeret. Fra juni 2017 har det ikke
længere været tilladt at sælge produkter med de orange faremærker.
Den nye mærkning er gennemført i Retox.

Faremærkernes
layout

Produktion
Der skelnes ikke mellem nyoprettede og reviderede APB'er, fordi revision ofte er ligeså
tidskrævende som ny-oprettelse.
Statistik for antal reviderede og nyoprettede APB’er
REKS
Nordjylland
Midtjylland
2162
212
1092

Syddanmark
537

Sjælland
321

Databasen indeholder ca. 10.400 produkter, dvs. 20% er oprettet eller revideret i 2017.
Det nuværende system CHESS til arbejdspladsbrugs-anvisninger har været i drift siden
primo 2015. Alt i alt fungerer systemet godt og er driftssikkert. Der kommer løbende
opdateringer og forbedringer af systemet, og der optræder kun få fejl.
REKS’s egen portal blev flyttet over på en ny platform i 2014. Det underliggende
program er opdateret i 2017, som har medført uregelmæssig drift. Portalen bruges
kun af REKS-konsulenterne, så brugerne har ikke været berørt.
Der har løbende været udvekslet viden om andre kemiske emner i forbindelse med
indkøb. Regionerne har lavet fælles indkøb af f.eks. papir, hvor REKS har bidraget
med fælles input.
Stående udvalg
De stående udvalg er permanent bemandet, men holder kun møder efter behov.
• Standardsætningsudvalget står for at udarbejde og vedligeholde de standardsætninger, der ligger i CHESS.
• IT-udvalget har i 2017 haft lav aktivitet.
Øvrige aktiviteter
De øvrige aktiviteter foregår delvist udenfor REKS-regi, men hvor REKS udgør et
netværk for udveksling af information.
Undervisning af brugere
Brugerne af databasen undervises af de enkelte regioner. Der samarbejdes om
undervisningsmateriale.
Omkring CHESS/Toxido
Der er løbende foretaget diverse kontrol af funktion og afprøvning af nye funktioner.

Møder og fælles aktiviteter
Der har været afholdt 3 møder i Ledergruppen og 3 møder i Drifts- og
koordinationsgruppen.
Der er afholdt et 1½ dags fagligt seminar med fælles læring og videns-udveksling.
Seminaret inkluderede et besøg på Fortum (tidl. Kommunekemi).
Indkøb
Der er samarbejdet med kemiske krav/ønsker til de indkøb, hvor indkøbsafdelingerne har lavet udbud på tværs af regionerne (typisk 2-3 regioner).
Samarbejdet kan være udarbejdelse af fælles krav/ønsker eller udveksling af
krav/ønsker fra tidligere udbud.
Det gælder indkøb af
bleer og inkontinensprodukter
præ-fugtede klude
handsker (både undersøgelses- og OP-handsker)
kunstgips
rengøringsmidler (afsluttes i 2018)
Statens Serum Institut
REKS er repræsenteret i Statens Serum Instituts Kontaktforum for desinfektion.
Arbejdet sker normalt på ad hoc basis på initiativ af Statens Serum Institut.
En revision af den nationale retningslinje for desinfektion af endoskoper blev startet
i 2017 og afsluttes i 2018.
Kurser om kunstgipsbandager
Kunstgips indeholder stoffer, der udløser lovpligtige kurser i brugen af bandagerne.
Der udveksles information og lejlighedsvist også kursister.
Transportrådgivning
De fleste af regionernes interne transportrådgivere deltager også i REKS.
Transportrådgiverne videndeler på tværs af regionerne i eget netværk.
Faremærker
Der må ikke længere sælges kemikalier med de
orange faremærker.
Der er 3 faremærker, hvor betydningen ikke
umiddelbart kan genkendes fra de orange
faremærker:
Advarsel om sundhedsskade eller irritation af hud, øjne mm.
Symbolet erstatter faresymbolet med kors.
Fare for akut giftvirkning.
Det ”orange" dødningehovede gjaldt både akut og kronisk giftvirkning.
Nyt giftmærke for kronisk virkning.
Fare for kræft, ændrede arveanlæg, reproduktionsskade og allergi.
Betydningen af faremærkerne med de nye symboler skal formidles. Opgaven ligger
ikke i REKS, men der kan udveksles materiale mm.

