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Helse- og sikkerhetspolitikk 
 
Prodan har en egen helse- og sikkerhetspolitikk som skal bidra til å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Prodan 
tilstreber å skape rammene for et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Vårt overordnede mål er å oppnå et 
arbeidsmiljø uten personskader, ulykker eller yrkessykdommer. 

Vi verdsetter våres ansattes trivsel og helse. Vi har et åpent arbeidsmiljø med plass til alle – både etniske 
minoriteter, funksjonshemmede, ansatte med begrenset arbeidsevne og andre som trenger litt ekstra hjelp til å 
komme tilbake til arbeidsmarkedet. 

Vi er overbevist om at Prodans langsiktige mål oppnås best med et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Derfor er et 
høyt nivå av helse og sikkerhet både til fordel for bedriften, de ansatte og kundene. 

Alle ansatte har krav på et godt arbeidsmiljø, akkurat som det forventes at alle bidrar positivt til trivsel og 
sikkerhet. Arbeidsmiljøet skal være grunnlaget for at ansatte trygt kan utføre jobben sin. 

Metode for å oppnå et godt og trygt arbeidsmiljø:  

· Registrering av sykefravær for å kunne sikre rask hjelp  
· Omsorgssamtale etter fem dager med sykdom  
· Årlig tilfredshetsundersøkelse  
· Årlig medarbeidersamtale  
· Risikovurdering for hver enkelt ansatts fysiske og psykiske arbeidsmiljø annethvert år 
· Helsesamtaler med ansatte på nattskift annethvert år 
· Utdannede førstehjelpere og interne brannmenn 
· Kantine med sunn, balansert og næringsrik mat – også til kvelds- og nattvakter 
· Grundig innføring i arbeidsprosesser og prosedyrer 
· Sikkerhetsinspeksjon to ganger i året 
· Bruk av stoffer med lav risikoklassifisering der det er mulig 

 
Prodan legger vekt på at ansatte og ledere på alle nivåer er involvert i beslutningsprosesser om arbeidsmiljø og 
helse, og at verneombud og andre representanter for ansatte anses som nøkkelpersonell i arbeidet med å Prodans 
helse- og sikkerhetspolitikk. 

Utviklingen av et godt arbeidsmiljø og et høyt sikkerhetsnivå er en pågående prosess som vi kontinuerlig prøver å 
forbedre. Prodans helse- og sikkerhetspolitikk implementeres og vurderes regelmessig av selskapets ledelse. 
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