Årsrapport for REKS 2014

Dette er REKS første årsrapport, selvom samarbejdet har rødder tilbage til ca.
år 2000.
Årsrapporten er tænkt som en naturlig konsekvens af, at samarbejdet er
konsolideret gennem flere år og at samarbejdet i stigende grad danner
udgangspunkt for ad-hoc samarbejde om beslægtede emner indenfor eller
udenfor REKS’s formål.
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.
Statistik for 2014
Region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland
REKS

Optalte point i databasen
373
773
1398
466
3010

%
12
26
46
15
99

Point optjenes ved at udarbejde eller revidere APB’er: 1 point pr. apb, 2 point pr. stof.
Der er 10.088 APB’er i databasen.

Det nye system CHESS til arbejdspladsbrugsanvisninger kom i drift 2013. Der
har været mange fejlretninger af ’gamle’ og nyopståede fejl gennem hele
2014.
IT-leverandøren arbejder på nyprogrammering af CHESS, som er testet med
lovende resultat. Overgang til det nye system forventes i 2015.
Efter 1. december 2012 var det ikke længere tilladt at omsætte rene stoffer
med de gamle faremærker. På grund af et efterslæb i databasens
programmering er ommærkningen af rene stoffer forsinket, men forventes
færdig omkring årsskiftet 2014-2015.
REKS’s portal er flyttet over på en ny platform. Brugerne har adgang til
databasen via portalen, som har omtrent de samme funktioner. Overgangen
forløb gnidningsløst. Den nye portal har nye funktioner for konsulenterne, hvor
bl.a. mødekalender er taget i brug.
Der har løbende været udvekslet viden om anden kemisk viden i forbindelse
med indkøb. Regionerne har lavet fælles indkøb af f.eks. papir, hvor REKS har
bidraget med fælles input.
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Stående udvalg
Standardsætningsudvalget står for at udarbejde og vedligeholde de
standardsætninger, der ligger i CHESS. Ved overgangen fra Toxido til CHESS
er alle sætningerne taget under lup og en del er slettet eller revideret.
IT-udvalget har været meget involveret i arbejdet med det nye CHESS.
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 (fejl-)funktion, indberetning til
leverandøren og afprøvning.
Der er startet forberedelser til ny kontrakt.
Ny portal
REKS har fået ny portal. Overgangen har været gnidningsløs.
Det gamle Forum lå på en selvstændig hjemmeside og er nedlagt. Det nye
Forum er en del af den nye hjemmeside.
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
 Personlige hygiejneartikler
 Medicinske geler
 Rengøringsmidler
Statens Serum Institut
REKS er repræsenteret i Statens Serum Instituts arbejde med produkter til
desinfektion. Arbejdet sker normalt på ad hoc basis på initiativ af Statens
Serum Institut.
Kurser om kunstgipsbandager
Kunstgips indeholder stoffer, der udløser lovpligtige kurser i brugen af
bandagerne. Der udveksles information og lejlighedsvist også kursister.
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Transportrådgivning
De fleste af regionernes interne transportrådgivere deltager også i REKS.
Tolkning af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005
På baggrund af en forespørgsel fra Region Hovedstaden vedrørende tolkningen
af §22 i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 – med
senere ændringer – om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved
arbejde med stoffer og materialer, blev der i REKS nedsat en arbejdsgruppe.
Gruppen fortolkede kravet om opbevaring af data i 40 år for personale, der
kan være eller har været udsat for en risiko ved arbejdet med kræftrisikable
stoffer. Afkastet blev en fælles fortolkning af lovgivningen og den
bagvedliggende kemiske risikovurdering, hvilket har mundet ud i fælles
holdning til registreringskravet på tvær af de fire regioner.
Tolkning af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005
På baggrund af en forespørgsel fra Region Hovedstaden vedrørende tolkningen
af §22 i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 – med
senere ændringer – om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved
arbejde med stoffer og materialer, blev der i REKS nedsat en arbejdsgruppe.
Gruppen fortolkede kravet om opbevaring af data i 40 år for personale, der
kan være eller har været udsat for en risiko ved arbejdet med kræftrisikable
stoffer. Afkastet blev en fælles fortolkning af lovgivningen og den
bagvedliggende kemiske risikovurdering, hvilket har mundet ud i fælles
holdning til registreringskravet på tvær af de fire regioner.
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