Kvalitet OnLine Nyhetsbrev - senaste nytt &
uppdaterat - okt 2019
DET HÄNDER MYCKET I KVALITET ONLINE!
Nätverksträffarna under september månad fick högsta betyg -92,5% var mycket nöjda!
Något som alltid är mycket uppskattat på nätverksträffarna är möjligheten att träffa
andra kvalitetschefer och diskutera.
Temat på samtliga träffar var
- AVVIKELSEHANTERING med rotorsaksanalys – Hur får vi liv i avvikelsehanteringen?
Ämnet avvikelsehantering var verkligen uppskattat och deltagarna delade med sig av många tips!
Är du medlem i Kvalitet OnLine, logga in och läs i medlemsportalen Workplace under gruppen
TEMA nätverksträffar!
NYHET! Vi testade LIVESÄNDNING av temat i Stockholmsgruppen!
Norrmejerier i Umeå var först ut att testa denna nyhet! Vi kommer att i första hand utveckla
möjligheten att deltaga på nätverksträffens tema på distans för de som
· Ej finns ett lokalt nätverk på plats
· Bor långt från befintliga nätverk
Kunskapsutbyte i medlemsportalen Workplace!
Slå era kloka huvuden ihop! Ställ dina frågor till våra experter eller dina nätverkskollegor - eller
hjälp andra med dina erfarenheter och kunskaper!
Läs mer nedan om vilka frågor vi diskuterar i medlemsportalen Workplace!
Ännu inte medlem i Kvalitet OnLine?
Testa och se vad det ger - se erbjudande nedan!

TILLSAMMANS ÄR VI BÄTTRE!

Ett glatt gäng på väg ut i produktionen på Arvid Nordquist HAB i Stockholm!
Kort sammanfattning av kommande aktiviteter och vad som händer i Kvalitet OnLine
Några punkter:










After Work i Kvalitet OnLine - även för dig som inte är medlem
Ej medlem - ERBJUDANDE - prova på att nätverka!
Testa vår nya medlemsportal Workplace - nätverka online!
Kommande nätverksträffar 2019
Återblick september nätverksträffar med bilder
Inkomna diskussionsfrågor i medlemsportalen
Inkomna frågor till experterna
Samarbetspartners och medlemserbjudande

Redan nästa vecka - After Work i Kvalitet OnLine - även
för dig som inte är medlem!
Nu är det dags för After Work i Kvalitet OnLine – en mötesplats för kvalitet, miljö och
hållbarhetsfrågor för livsmedelsbranschen!
ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA - KOMMER DU OCKSÅ?
Inget program finns.
Var och en betalar egen mat och dricka!

STOCKHOLM
23 okt
Tid: 17.00
Plats: Wagamama
Klarabergsviadukten 65
På plats: Kvalitet OnLine-medlem Camilla Gyllenflykt
MALMÖ
24 okt
Tid: 18.00
Plats: Quality Hotel Live
Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö
GÖTEBORG
25 okt
Tid: 17.00
Plats: Clarion Hotel Post
Drottningtorget 10, Göteborg
På plats: Lokal nätverksledare, Christina Jalneskog
HELSINGBORG
15 nov
Tid: 16.00
Plats: Grand Hotel – Kitchen & Table
Stortorget 12, Helsingborg
Bokat till 10 pers
Lena Persson finns på plats!

ANMÄL DIG GÄRNA SÅ VET VI HUR MÅNGA SOM KOMMER!
Du som är medlem - ANMÄL dig i Workplace!
Vi bokar plats så ni får sitta tillsammans!
Skriv prel. om du inte riktigt vet!
Ej medlem - anmäl dig här!

BRÅDSKANDE - KVALITETSAMORDNARE SÖKES!
Ett av våra medlemsföretag behöver omgående förstärkning!
Start omgående - ca 10 månader.
Plats: En bit från Stockholm med bra kommunikationer!
Söker person som kan livsmedel, har relevant utbildning (högskola/universitet) och som kan
kommunicera.
Tjänsten är placerad i den fettbaserade avdelningen på fabriken. Man har sin plats i samma kontor
som produktionsansvariga, med mycket nära samarbete dagligen.
Ex. arbetsuppgifter: Avvikelsehantering , reklamationsarbete, HACCP-arbete, förbättringsarbete,
utveckla och vårda rutiner och instruktioner, aktivt kommunicera med övriga avdelningar,
kommunicera med externa intressenter, hålla sig ajour med förändrad lagstiftning och regelverk,
hålla utbildning inom kvalitet

Sänd din ansökan till Kvalitet OnLine så vidareförmedlar vi det till företaget!

BLI MEDLEM I KVALITET ONLINE - TESTA OCH SE VAD
DET GER!
Kvalitet OnLine växer snabbt, bli medlem nu om du vill vara säker på att få en plats i nätverket! Vi
har plats för ett begränsat antal medlemmar i varje nätverk.
ERBJUDANDE TILL DIG SOM EJ ÄR MEDLEM - PROVA PÅ ATT NÄTVERKA



Deltagande på 2 nätverksträffar Kvalitet OnLine
Under November och mars 2020!
- November TEMA: Hur jobbar du med ständiga förbättringar?






Förtur och rabatt på Kvalitet OnLine Storträff 14-15 maj - 10-årsjubileum!
Erbjudande från våra samarbetsparter
Rabatt på utbildningar - läs mer här - kommande utbildningar
Nyhetsbrev med senaste nytt och uppdaterat
SAMT- Inloggning till medlemsportalen Kvalitet OnLine





Fri frågeservice till våra experter.
Diskussionsforum - ställ din fråga till nätverkskollegorna.
Rapporter från våra samtliga nätverksträffar om temat. Alla delar med sig.
-PPT från samtliga träffar
-Bästa tips från träffarna - det inkom många bra tips!
-Tema gruppen - läs om Avvikelsehantering med rotorsaksanalys med många bra tips!
Läs mer om Kvalitet OnLine

Medlemskap gäller: start omg - 31 mars 2020 - för 1 deltagare!
Pris: 4995 kr ex moms (ord pris 9600 kr/år, ingår 3 träffar)
Ditt prova-på-medlemskap gäller tom den 31 mars. därefter avslutas det automatiskt utan att du
behöver göra något!
Samtliga priser är ex. moms

VÅR NYA MEDLEMSPORTAL WORKPLACE!
Medlemsportalen Workplace är nu i full gång och ger oss 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.
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.
Material från septembers träffar med tema Avvikelsehantering med rotorsaksanalys
finns ute nu.
MEDLEM KVALITETONLINE

Ladda ner Kvalitet OnLines presentation och manual till Workplace. Här hittar du:





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

EJ MEDLEM OCH VILL VETA MER OM MEDLEMSPORTALEN KVALITET ONLINE I
WORKPLACE!

INTRESSEANMÄLAN

KOMMANDE NÄTVERKSTRÄFFAR OCH UTBILDNING ISO
22000!
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 de!










Helsingborg – Fr.o.m 2020 Ulrika Sydmark LinkedIn
Malmö – Ingrid Ascard – LinkedIn
Kristianstad – Viveka Lohman – LinkedIn
Göteborg – Christina Jalneskog –LinkedIn
Kalmar – Jessica Flodin – LinkedIn
Stockholm – Camilla Gyllenflykt – LinkedIn och Joachim Malmberg LinkedIn
Miljö och hållbarhet: Elizabet Ernehag - LinkedIn
INTERNA REVISIONER - Internrevisionspool – Livsmedel - QMG by Sydmark – Ulrika
Sydmark -LinkedIn

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.

NOVEMBERS NÄTVERKSTRÄFFAR
NYHET! Vi kommer att ha en ny stående punkt från våra revisorer - Fråga experterna



Återkoppling vilka avvikelser som är vanligast resp. vilka som kommit på nya krav

NOVEMBERS TEMA



HUR JOBBAR DU MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR – plan, do check act?

Tänk tillsammans, pröva er fram, se vad som fungerar, dra lärdomar, förbättra, pröva på nytt –
och se förbättringsarbetet som en naturlig del av allas ansvar och mandat. Allt detta har länge
varit ett självklart förhållningssätt inom Leanfilosofin.
DET SOM INTE FÖRBÄTTRAS SLUTAR SNART ATT VARA BRA!
Läs mer här om plats och tid för kommande nätverksträffar

Kalmar 20 nov - Åk med värdföretag
Göteborg 21 nov - Almondy - 9.00-15.00
Kristianstad 26 nov - Caldic Kristianstad - 9.00 - 15.00
Malmö 27 nov - Scandi Candy - 8.15 - 12.30
Stockholm 28 nov - O. Kavli - 9.00-15.00
Helsingborg 29 nov - Cloetta Nutisal - 8.00 - 12.30
INGÅR RUNDVANDRING I PRODUKTION!

ÄR DU MEDLEM - logga in i portalen och anmäl dig där!
EJ MEDLEM OCH VILL PROVA PÅ - SÄND EN INTRESSEANMÄLAN!

INTRESSERAD

NYHET - Workshop och genomgång av nyheterna i ISO 22000:2018 Kompetensnätverk Internrevisorer
Datum: 16 dec kl. 09.00 – 12.00 – avslutar med gemensam lunch
Internrevisionspoolen fortsätter på eftermiddagen – avslutar kl. 16.00
Plats: Lyckeby Starch, Nöbbelöv, Kristianstad
Öppet för alla
Även du som inte vill byta kan vara med i detta nätverk. Ingår en nätverksträff per år där vi
utbyter erfarenheter.
PROGRAM 9.00 – 12.00 - avslutar med gemensam lunch!
Vi går igenom nyheterna i ISO 22000:2018.
Ingår workshop.
Nätverksledare QMG by Sydmark: Ulrika Sydmark, Ylva Bergqvist, Marie Björsing
------

PRIS:
Kvalitet OnLine Internrevisionspool: För en person 8000 kr/år och reviderad anläggning/år.
Ytterligare en person från samma företag och samma anläggning som deltagare 1 - 50% rabatt!
Ingår en heldagsutbildning/nätverksträff/år.
Kvalitet OnLine kompetensnätverk – Interna revisorer – vill ej byta med annat företag:
MEDLEM I KVALITET ONLINE LIVSMEDEL: För en person 4995 kr/år.
EJ MEDLEM: 5995 kr/år för en person. Ingår en nätverksträff per år där vi utbyter erfarenheter.
-----Internrevisionspoolen – fortsättning eftermiddag
-Diskutera och utvärdera utförda och kommande revisioner.
Hjärtligt välkomna!
Inbjudan workshop kompetensnätverk internrevisorer – internrevisionspoolen 16 dec 2019

ANMÄL DIG NU!

SAVE THE DATE - KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2020!
10-ÅRSJUBILEUM - Storträff 2020 - 14-15 maj - boka datum!
PLATS: Malmö Arena Hotel

Det kommer att bli många programpunkter inom HÅLLBARHET FÖR LIVSMEDELSBRANSCHEN!

ÅTERBLICK SEPTEMBERS NÄTVERKSTRÄFFAR
Toppbetyg för septemberträffarna!

Hela 92,5% gav nätverksträffarna med temat
avvikelsehantering högsta betyg!
Något som alltid är mycket uppskattat på
nätverksträffarna är möjligheten att
träffa andra kvalitetschefer och
diskutera.

TEMA SEPTEMBER MÅNADS NÄTVERKSTRÄFFAR:
AVVIKELSEHANTERING med rotorsaksanalys
– Hur får vi liv i avvikelsehanteringen?
Workshop på nätverksträffarna har ingått och det inkom många bra tips och ideér!

WORKSHOP DISKUSSIONSFRÅGOR:






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

Vi gick igenom



KRAV I STANDARDER BRC OCH FSSC 22000 och vad som gäller avvikelsehatering och
rotorsaksanalays
Svaren finns i medlemsportalen Workplace - fråga experterna!

Vilket var ditt bästa tips som du fick gällande avvikelehantering och
rotorsaksanalys?



I Malmönätverket blev det en bra korsbefruktning då en av deltagarna framförallt
arbetade med tillbud gällande arbetsmiljö. Insikten blev att fokusera på ett
enkelt gränssnitt om IT stöd används. Ju enklare desto bättre.
Förutom det ett bonus - självklart men ändå värt att påminna sig om!
- Det gäller framförallt kulturen, mjuka faktorer.
- Gör det konkret och jobba för att undanröja dessa.



I Helsingborgsnätverket
- Räkna på kvalitetsbristkostnader
- Mät återkommande problem/fel



I Göteborgsnätverket
- Förvånad att höra att andra även ser/jobbar med likadana motgångar på sina företag
oberoende storlek på företagen.

För medlemmar i Kvalitet OnLine:
Allt genomgånget material, rapport och bilder ifrån nätverksträffarna finns i medlemsportalen
Workplace!
Läs mer - logga in i nya medlemsportalen - Workplace (inloggningsuppgifter via email ifrån
Lena - hör av er om de saknas!).
Ej medlem - se ovan prova på erbjudande!
Vår GULD-samarbetspartner Mobergs Produktkontroll & TriVision deltog och berättade
kort om sina produkter och tjänster!
Läs mer nedan MEDLEMSERBJUDANDE från våra samarbetspartners!

MEDLEMSFÖRMÅN KVALITET ONLINE
STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER & NÄTVERKSKOLLEGOR I
KVALITET ONLINE
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
Läs svaren i medelmsportalen Workplace!



FRÅGA OM VIKTKONTROLL: Vad gäller vid TU1 och TU2-gränserna?



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)

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/DISKUSSIONSFRÅGOR
Läs svaren i medlemsportalen





Der er i forordning 1334/2008 en grænseværdi for stoffet Quassin i visse
fødevarer. Vi har et behov for at få analyseret for indhold af dette.
Måste personalen ta salmonellaprov efter utlandsvistelse? Måste det stå i våra
hygienregler?
Är det någon som har ett bra sätt att ta reda på var man spridit ej Revaq-











certifierat slam?
Finns det någon som är eller ska bli certifierad i ISO 28000?
Är det någon som har erfarenhet av rengöring med Fumispore HA i kylrum,
livsmedelslokal?
Önskar kontakt med er som har erfarenhet av hur man hanterar
läkemedelsproduktion .
Önskar en mall till kunder vid byte av standarder Exempelvis BRC till FSSC
22000.
Någon som har ett bra tips på bra skotvätt? Ska helst inte ta för mycket plats...
Någon som jobbar med VLOG-godkänd/certifierad råvara och kan tänka sig att bolla lite
funderingar?
Någon som har erfarenhet att hantera hjorthornssalt?

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

VILL DU OCKSÅ BLI SAMARBETSPARTNER?
I vår nya portal kommer det att finnas plats för fler samarbetsparter!
Intresserad - kontakta
Kvalitet OnLine Lena Persson

mail: lena@kvalitetonline.se
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
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