VAD HÄNDER I KVALITET ONLINE?
- September 2019
Kort sammanfattning av kommande aktiviteter och vad som händer i Kvalitet OnLine
Några punkter:







Ej medlem - testa gratis
Ny medlemsportal Workplace
Kommande träffar november och framåt
Nytt kompetensnätverk för Interna revisorer
Medlemserbjudanden från våra samarbetspartners

Inkomna frågor i nätverket Kvalitet OnLine




Frågor och svar från våra experter - t.ex. Lidl's krav och ursprungsmärkning
Frågor som diskuteras mellan nätverksmedlemmarna

Nya medlemmar och förändringar i Kvalitet OnLine
Vi välkomnar nya medlemmar i nätverket!
Sandra Englesson, Bama Fresh Cuts - Helsingborg
Lisbeth Holgersson, Aviko Norden - Helsingborg
Khirim Fager, Lyckeby Culinar - Kristianstad
Gabriel Andersson, Danone - Kristianstad
Regina Eriksson, AAK Sweden - Kristianstad
Kenneth Ekholm, AAK Sweden - Kristianstad
Therese Stridsberg, Fria Bröd - Göteborg
Anna Collin, Br. Nilssons Delikatesser - Göteborg
Sara Fogel, Nordic Sugar - Malmö
Hanna Nykvist, Saturnus - Malmö
Patrik Holm Thisner, Globe Foods - Stockholm
Alice Rasmussen, Olle Nyberg Chark - Stockholm

Sekretessavtal - Alla som deltager måste skriva på!
Alla som deltager på nätverksträffar måste skriva på ett sekretessavtal. Det vi säger stannar mellan oss här och
nu och resten av våra liv. Sekretessavtalen laddas upp i portalen så alla kan se vem som skrivit på!

Ej medlem - Testa gratis
Ej medlem och önskar deltaga och testa - anmäl dig nedan!
Testa gratis och se vad det ger!
Begränsat antal platser per nätverksträff!
OBS! Gäller om du ej är konsult!

Ny hemsida - kvalitetonline.se
All information om kommande träffar finns att hitta på hemsidan.
Här kan du även hitta tidigare nyhetsbrev.

NYHET! Kompetensnätverk Internrevisorer och Internrevisionspool
Även du som inte vill byta kan vara med i detta nätverk. Ingår en nätverksträff per år där vi utbyter
erfarenheter.
Ny gruppledare fr.o.m. hösten 2019!
Ny gruppledare / ansvarig för INTERNA REVISIONER – Internrevisionspool – Livsmedel QMG by

Sydmark – Ulrika Sydmark
Workshop och genomgång av nyheterna i ISO 22000:2018 - finns plats för fler!
16 dec 9.00 - 12.00
Internrevisionspoolen fortsätter på eftermiddagen - avslutar 16.00
Plats: Lyckeby Starch, Nöbbelöv, Kristianstad
Välkomna på en heldag där vi på förmiddagen går igenom nyheterna i ISO 22000:2018.
På eftermiddagen träffas medlemmarna i internrevisionspoolen för att diskutera och utvärdera utförda och
kommande revisioner.

LÄS MER

SEPTEMBERS NÄTVERKSTRÄFFAR
Nytt fr.o.m. hösten 2019!
Lokala gruppledare i varje nätverk
Det kommer att finnas med en lokal nätverksledare på varje träff för att leda en del av träffen!









Helsingborg – Calle Lindblom
Malmö – Ingrid Ascard
Kristianstad – Viveka Lohman
Göteborg – Christina Jalneskog
Stockholm – Camilla Gyllenflykt och Joachim Malmberg
Miljö och hållbarhet - Elisabeth Ernehag
INTERNA REVISIONER - Internrevisionspool – Livsmedel - QMG by Sydmark – Ulrika Sydmark

De lokala gruppledarna kommer att ta hand om nätverksträffarna samt utveckla nya grupper i medlemsportalen
Workplace.
Lena kommer att ta hand om administration och tillsammans med gruppledarna i Kvalitet OnLine utveckla
nätverkskonceptet, både fysiskt och digitalt.

Tema på septembers nätverksträffar

AVVIKELSEHANTERING med rotorsaksanalys – Hur får vi liv i avvikelsehanteringen?
Ingår alltid workshop på våra nätverksträffar!






System för att dokumentera avvikelser
Hur får man folk att logga avvikelser?
Hur engagera ledningen
Hur gör man beräkningar på kostnaderna

Hemuppgift till träffarna
Vilken fråga har du? Vem söker du kontakt med?
TEMA HEMUPPGIFT - Avvikelsehatering med rotorsaksanalys
Ta med dig uppgifter om vad som ska rapporteras!
HELSINGBORG - 2019-09-18 Foodhills Bjuv - 8.00
GÖTEBORG - 2019-09-19 Pågen Göteborg - 9.00
KRISTIANSTAD - 2019-09-24 Source Food Production - 9.00
MALMÖ - 2019-09-25 Öresundschark - 8.15
STOCKHOLM - 2019-09-26 Arvid Nordquist HAB - 9.00
MEDLEM: Logga in i portalen Workplace före mötet - Framöver kommer all kommunikation ske där.
Finns ett fåtal platser kvar Anmäl dig här

KOMMANDE NÄTVERKSTRÄFFAR - BOKA DAGARNA!

Novembers nätverksträffar - återkommer med tema
GÖTEBORG - 2019-11-21 Almondy - 9.00
KRISTIANSTAD - 2019-11-26 Caldic Kristianstad - 9.00
MALMÖ - 2019-11-27 Scandi Candy - 8.15
STOCKHOLM - 2019-11-28 O Kavli - 9.00
HELSINGBORG - 2019-11-29 Cloetta Nutisal - 8.00
ÄR DU MEDLEM - logga in i portalen och anmäl dig där!

10-ÅRSJUBILEUM - Storträff 2020 - 14-15 maj - boka datum!
Malmö Arena Hotel

MEDLEMSPORTALEN WORKPLACE
Som medlem kommer du att använda Workplace som kommunikationsmedel både med övriga
medlemmar och Kvalitet OnLine.
Material inför och efter träffar finns tillgängligt i Workplace, och du ser även vilka som kommer.
Vi har även gjort en specialgrupp med enbart temat för träffen. Septembers träff är Avvikelsehantering med
rotorsaksanalys.
Inloggning - är en mailadress som slutar på kvalitetonline.com
Logga in i medlemsportalen Workplace med e-postadressen du fått av Kvalitet OnLine - kan du ej
logga in, hör av dig till Lena på lena@kvalitetonline.se.
OBS! kvalitetonline.com-adressen är vidarebefordrad till din mailadress.
Vi kommer till hösten att ha en genomgång av Workplace i varje lokal grupp för att ni ska få det mesta möjliga
ut av detta verktyg i ert nätverkande.
Ladda ner Kvalitet OnLines presentation och manual till Workplace. Här hittar du:





Manual till Workplace
Tips och tricks
FAQ med inkomna frågor och svar.

MEDLEMSFÖRMÅN KVALITET ONLINE

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER
Inom livsmedelssäkerhet, livsmedelsjuridik, förpackningar, ständiga förbättringar, certifiering och revision,
allergener, certifiering och revision samt miljö, arbetsmiljö och CSR
LÄS MER OM VÅRA EXPERTER PÅ HEMSIDAN

SENAST INKOMNA FRÅGOR TILL VÅRA EXPERTER
Frågor som diskuteras i medlemsportalen just nu:



Svårtolkad fråga med många bra svar: Vi skulle vilja veta hur ni tolkar den nya förordningen
2018/775 gällande ursprungsmärkning av primär ingrediens (tillägg till 1169/2011)?

Ett exempel: om en förpackning är märkt med "Svensk choklad" - omfattas denna
benämning av förordningen? Och ska chokladen i sig ursprungsmärkas eller är det
kakaobönans ursprung som ska anges på förpackningen?



Vilka gränsvärden gäller vid vägning av innehåll och förpackning?



Är VITAL accepterat av BRC och av dom svenska myndigheterna?



En brännhet fråga - GÄLLANDE LIDL´s krav på att FSSC 22000 inte är en godkänd standard
som kund till Lidl: Med anledning av Lidl kommunikation till leverantörer under april/maj i
Sverige tog vi kontakt med FSSC innan sommaren för att undersöka deras agerande när det
gäller att framhålla FSSC som en av de GFSI-godkända standarderna och valbar standard
för leverantörer globalt oberoende av kund inom vidareförädling eller dagligvaruhandel.



BRC och hantering av journaler på linjen



Spårbarhet & återkallelse gällande ISO 22000
Gäller: Spårbarhet maskindelar
Gäller spårbarhet på ex o-ringar som kan komma i kontakt med livsmedlet?



Det har ju bestämts att engångsplast ska förbjudas inom EU (från 2021). Jag undrar hur
detta påverkar livsmedelsindustrin?



Kan man tillåta exponerade smycken (typ ögonbrynspiercing) om de är övertejpade med
godkänt plåster enligt BRC? (förutsatt att risken för främmande föremål på olämplig plats
inte bedöms öka)
Logga in i medlemsportalen för att ta del av de senaste svaren!
Är du inte medlem? Hör av dig till Lena på lena@kvalitetonline.se

STÄLL DIN FRÅGA TILL DINA NÄTVERKSKOLLEGOR I KVALITET ONLINE
Vilken fråga har du/vem söker du kontakt med?
På nätverksträffarna har du alltid möjlighet att ställa din fråga och du får ett snabbt svar. Ibland läggs dessa
frågor ut i medlemsportalen!

SENAST INKOMNA FRÅGOR
Läs svaren i medlemsportalen




Någon som har ett bra tips på bra skotvätt? Ska helst inte ta för mycket plats...





Någon som har erfarenhet att hantera hjorthornssalt?



Vem är halalcertifierad?

Någon som jobbar med VLOG-godkänd/certifierad råvara och kan tänka sig att bolla lite
funderingar?
Vilka levererar till USA och har jobbat igenom FSMA?
RSPO-CERTIFIERING. Jag skulle gärna prata med någon som kan berätta om grunderna i
RSPO-certifiering.

SAMARBETSPARTNERS

GULD-samarbetspartners deltager på nätverksträffar



MOBERGS PRODUKTKONTROLL - DELTAGER PÅ NÄTVERKSTRÄFFAR SEPTEMBER 2019
Vi är specialiserade på magneter, metalldetektorer, inspektionssystem och vågar samt detekterbara produkter för
livsmedels- och förpackningsindustrin.



CENTURI - DELTAGER PÅ NÄTVERKSTRÄFFAR NOVEMBER 2019
Centuri underlättar för dig i ditt arbete! Vi är ett framtidsorienterat IT-stöd för effektiv dokument-, avtals-, avvikelseoch ärendehantering. Det går även att visualisera processer som enkelt kan kopplas till dokumenten.



LAGAFORS - DELTAGER PÅ NÄTVERKSTRÄFFAR MARS 2020
Lagafors rengöringssystem ger mervärde åt livsmedelsindustrin Lagafors levererar kompletta hygienlösningar från
stationära och mobila rengöringssystem till diskmaskiner och tillbehör.

Medlemserbjudanden från våra samarbetspartners




MOBERGS PRODUKTKONTROLL 10% rabatt på Detekterbara Produkter



IWAB - 10% rabatt på ’Listeria Isolation Transwab (25/förp)



ANTICIMEX - Anticimex Digitala temperaturkontroll - 10% på system med trådlös övervakning och
larm dygnet runt



PART DEVELOPMENT - Workshop – Så får man med sig organisationens alla medarbetare i
förbättringsarbetet varje dag! Erbjudande: 17 500 kr där normalpriset är 25 000 kr (30% rabatt)

TIDNINGEN SVENSKA LIVSMEDEL - Beställ nyhetsbrevet och få Svenska Livsmedel digitalt gratis
under 2019

Läs mer om medlemserbjudandena på hemsidan

Faktaruta om Kvalitet OnLine
KVALITET & HÅLLBARHET
Livsmedelsnätverk med fysiska nätverksträffar!
Ett förtroligt nätverk där alla delar ambitionen att hjälpa varandra att bli bättre - varje dag!
Nätverksgrupperna möts på olika värdföretag. Rundvandring i produktionen ingår (kan vara restriktioner).
Platser: Malmö - Helsingborg - Kalmar - Kristianstad - Göteborg - Stockholm
Temat för nätverksträffarna har ett tydligt utbildningsfokus och det ingår alltid workshop.
Allt material ifrån träffarna går att läsa i portalen!
WORKPLACE NÄTVERKA ONLINE – UTBYT ERFARENHETER MED DINA NÄTVERKSKOLLEGOR!
Den digitala nätverksgruppen i portalen Workplace ger fantastiska förutsättningar att samla information
och nätverka på ett enkelt sätt. Här kan du diskutera frågor, tipsa om möjligheter och förbättringar och få
nya infallsvinklar på det dagliga arbetet. Du kan använda såväl dator som mobil, och har alltid nätverket
nära till hands.

Väl mött i medlemsportalen och under höstens träffar!
Varma hälsningar från Lena och Maria
Du når oss på lena@kvalitetonline.se och maria@kvalitetonline.se
Lenas mobil: 0760-120015

