Årsrapport for REKS 2018
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.
Arbejdstilsynet har sendt et forslag til nye regler om kemisk arbejdsmiljø i høring,
som er vedtaget i 2019. De nye regler skal styrke arbejdsmiljøet med mere fokus
på instruktion og bedre vurdering af den samlede effekt fra kemiske produkter.
Arbejdspladsbrugsanvisningen afskaffes og der sættes større fokus på
leverandørens sikkerhedsdatablad.
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
2611
212
800

Syddanmark
613

Sjælland
986

Brugerne har adgang til 11.600 produkter, dvs. 22 % er oprettet eller revideret i 2018.
Det nuværende system CHESS til arbejdspladsbrugs-anvisninger har været i drift siden
primo 2015. Kontrakten er forlænget. Det forventes, at systemet bliver tilpasset til de
nye regler i løbet af 2019.
REKS’s egen portal giver adgang til databasen og nogle relevante links. Derudover
bruges portalen kun af REKS-konsulenterne.
Der har løbende været udvekslet viden om andre kemiske emner i forbindelse med
indkøb. Regionerne har lavet fælles indkøb, 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 2018 haft lav aktivitet, men en højere aktivitet forventes i
2019 på grund af de nye regler..
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
Der er løbende foretaget diverse kontrol af funktion og afprøvning af nye funktioner.
Møder og fælles aktiviteter
Der har været afholdt 2 møder i Ledergruppen og 2 møder i Drifts- og
koordinationsgruppen.
Der er afholdt et 1½ dags fagligt seminar med fælles læring og videns-udveksling.
Seminaret inkluderede et besøg hos IT-leverandøren Bureau Veritas.
Der har været brugt tid på de nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger. Dette
fortsætter i 2019.
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.
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.
Der har været mange henvendelser om hånddesinfektionsmidler, herunder
produkter med kvarternære ammoniumforbindelser.
En revision af den nationale retningslinje for desinfektion af endoskoper blev startet
i 2017 og afsluttet i 2019.
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.

