Drogtestning
För en friskare arbetsplats

A R B E T S P L AT S T E S T N I N G

För en säkrare, effektivare
och trevligare arbetsmiljö

25%
En drogfri arbetsplats är
en säkrare arbetsplats
25 procent av alla arbetsplatsolyckor är drogrelaterade

33%
En drogfri arbetsplats är
en effektivare arbetsplats
Missbrukare presterar 33 procent
sämre i arbetet

Vi fångar hela
missbruket

10 procent av Sveriges befolkning har ett drogeller alkoholproblem och 80 procent av alla
missbrukare har ett arbete.
Vårt helhetskoncept för arbetsplatser bygger
på tester gjorda för att detektera bredden i
droganvändning, Europaledande analyser och
kundsupport från start till resultat. Vi upptäcker
hela missbruket.
Som arbetsgivare har du en unik möjlighet
att hjälpa din personal innan effekterna av missbruket växt sig stora för både dem och dig.

Sveriges
bästa labb
ligger i
Tyskland
Analyser mot lägre gränsvärden än möjligt i
svenska laboratorium, framstående analyser
av salivprov och en föregångare när det
kommer till upptäckter av nya droger.
Vår samarbetspartner rättsmedicinska
laboratoriet MVZ Labor Dessau i Tyskland
tillhör det absoluta toppskiktet i Europa.

VÅ R A D R O G T E S T E R

Kan göras vid nyanställning,
misstanke eller slumpmässigt
Utförs diskret och med
hänsyn till integritet
Ger juridiskt hållbara resultat
inom en vecka
Analyseras av ackrediterade
laboratoriet MVZ Labor
Dessau utanför Berlin
Behandlas säkert och
konfidentiellt

E N D R O GT E S T N I N G S PA R T N E R

Från start till resultat
Med fler än 25 år i branschen och erfarenheter
från våra över 1400 kunder i Norden känner vi mer
än väl till utmaningen att starta upp ett drogtestningsarbete. Därför hjälper vi dig hela vägen.

Så här går det till

1

Uppstart

2

Drogpolicy

3

Utbildning

4

Testning

5

Analys

6

Resultat

7

Rehabilitering

Ihop med dig, fackliga representanter och
ansvariga på arbetsplatsen startar vi upp arbetet.

Tillsammans med er tar vi fram en drogpolicy.

Era chefer och ansvariga får utbildning i missbruk
och drogtestning anpassad efter era behov.

En oberoende, kvalitetssäkrad part utför
drogtesterna på din arbetsplats.

Proverna skickas till MVZ Labor Dessau där de
analyseras.

Resultaten kontrolleras av läkare som också
kontaktar personer som eventuellt visar positiva
resultat.

Om en eller flera anställda visar positiva resultat
guidar vi er kring hantering och behandling.

Support
Genom hela processen finns vi här för att svara på
era frågor och ge stöd.

Arbetsplatstestning
Redo att starta upp?
040-685 00 88

Lite mer info först?
info@prodiagnostics.se

Bara lite nyfiken?
prodiagnostics.se

