
  

 

KOM TILL VÅRA TRÄFFAR! 

HUR JOBBAR DU MED STÄNDIGA 

FÖRBÄTTRINGAR 

– plan, do check act?  
Ännu inte medlem i Kvalitet OnLine?  

Testa och se vad det ger - se erbjudande nedan! 

  

 

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR - EN VÄG TILL FRAMGÅNG! 

  

Tack till dig som var med och röstade fram temat till novemberträffarna! Det fanns en 

tydlig röd tråd när vi gick igenom era önskemål för kommande tema. Förbättringsarbetet 

engagerar, och det är inte förvånande! Ett framgångsrikt förbättringsarbete kan bidra med stora 

besparingar och frigörande av tid, och är därmed en mycket god investering. 

 

Boka in höstens träffar för nya synvinklar och insikter i ditt eget förbättringsarbete! 

 



 

TEMA PÅ NOVEMBERS 

NÄTVERKSTRÄFFAR 
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 LEAN-filosofin. 

DET SOM INTE FÖRBÄTTRAS SLUTAR SNART ATT VARA BRA! 

Ingår workshop Ständiga förbättringar: 

 Hur kan LEAN korsbefrukta Q? 

 Vilka enkla verktyg använder du? 

 Vad funkar och vad bör du undvika 

Ny stående punkt från våra revisorer – Fråga experterna 

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

krav. 

 

EJ MEDLEM OCH ÖNSKAR DELTAGA OCH TESTA, SE ERBJUDANDE NEDAN! 

Begränsat antal platser per nätverksträff! 

OBS! Gäller om du ej är konsult! 

 

 

 

Kommande nätverksträffar under september månad 
 

 

KALMAR 

20 nov, start kl 9.00 

Värdföretag: Återkommer 

EJ MEDLEM -  ANMÄL DIG 
 

 

 

GÖTEBORG 

21 nov, start kl 9.00 

Värdföretag: Almondy Göteborg 

Lokal nätverksledare: Christina Jalneskog 

EJ MEDLEM - ANMÄL DIG 

LÄS MER 
 

 

 

KRISTIANSTAD 

26 nov, start kl 9.00 

Värdföretag: Caldic Kristianstad 

Lokal nätverksledare: Viveka Lohman 

EJ MEDLEM - ANMÄL DIG 

LÄS MER 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLYf7XsH9PJWaarWdlQCDn36AZpneUiNEhqZPN6iWkIZN9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLYf7XsH9PJWaarWdlQCDn36AZpneUiNEhqZPN6iWkIZN9g/viewform
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-och-program-21-nov-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-Almondy-Kvalitet-OnLineG%C3%B6teborg.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLYf7XsH9PJWaarWdlQCDn36AZpneUiNEhqZPN6iWkIZN9g/viewform
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-och-program-26-nov-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-Caldic-Kvalitet-OnLine-Kristianstad.pdf
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-och-program-21-nov-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-Almondy-Kvalitet-OnLineG%C3%B6teborg.pdf
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-och-program-26-nov-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-Caldic-Kvalitet-OnLine-Kristianstad.pdf


 

 

MALMÖ 

27 nov, start kl. 8.15 

Värdföretag: Scandi Candy Malmö 

Lokal nätverksledare: Ingrid Ascard  

EJ MEDLEM - ANMÄL DIG 

LÄS MER 
 

 

 

STOCKHOLM 

28 nov, start kl 9.00 

Värdföretag: O. Kavli Stockholm 

Lokal nätverksledare:  Camilla Gyllenflykt och 

Joachim Malmberg 

EJ MEDLEM - ANMÄL DIG 

LÄS MER 
 

 

 

HELSINGBORG 

29 nov, start kl 8.00 

Värdföretag: Cloetta Nutisal Helsingborg 

EJ MEDLEM -  ANMÄL DIG 

LÄS MER 
 

 

Du som är medlem 

Logga in i medlemsportalen Workplace och anmäl dig till nätverksträffen. Där finns 

även material inför träffar och du ser även vilka som kommer. 

LOGGA IN PÅ WORKPLACE 

 

 

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! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLYf7XsH9PJWaarWdlQCDn36AZpneUiNEhqZPN6iWkIZN9g/viewform
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-och-program-27-nov-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-Scandi-Candy-Kvalitet-OnLine-Malm%C3%B6.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLYf7XsH9PJWaarWdlQCDn36AZpneUiNEhqZPN6iWkIZN9g/viewform
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-och-program-28-nov-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-O-Kavli-Kvalitet-OnLine-Stockholm.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLYf7XsH9PJWaarWdlQCDn36AZpneUiNEhqZPN6iWkIZN9g/viewform
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-och-program-29-nov-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-Cloetta-Nutisal-Kvalitet-OnLine-Helsingborg.pdf
https://workplace.facebook.com/
https://kvalitetonline.se/evenemang/workshop-och-genomgang-av-nyheterna-i-iso-220002018-internrevisionspoolen-e-m/?wcs_timestamp=1576486800&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_I1tKinSmrSvjFIRQDkCQLV3h-1IJMirz4lw821L1JwNSvdTDJbZrzicZ_prMYJMf9Umnx
https://kvalitetonline.se/experter/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_I1tKinSmrSvjFIRQDkCQLV3h-1IJMirz4lw821L1JwNSvdTDJbZrzicZ_prMYJMf9Umnx
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-och-program-27-nov-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-Scandi-Candy-Kvalitet-OnLine-Malm%C3%B6.pdf
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-och-program-28-nov-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-O-Kavli-Kvalitet-OnLine-Stockholm.pdf
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-och-program-29-nov-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-Cloetta-Nutisal-Kvalitet-OnLine-Helsingborg.pdf


 

 

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 
  

A N M Ä L  D I G  N U !  

 

 

 

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 – 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. 

 

UTBILDNING/ WORKSHOP DEN 16 DEC 2019! 

NYHETERNA I ISO 22000 - öppet för alla! 

------------------------------------------------------------ 

 

KOMPETENSNÄTVERK FÖR 

INTERNREVISORER - INTERNREVISIONSPOOL 
Ny gruppledare / ansvarig  för INTERNA REVISIONER – Internrevisionspool – 

Livsmedel QMG by Sydmark – Ulrika Sydmark 

WORKSHOP GENOMGÅNG AV NYHETERNA ISO 22000:2018 

16 dec, 09.00 – 12.00 – avslutar med gemensam lunch 

Plats: Lyckeby Starch, Nöbbelöv 

Även du som inte vill byta kan vara med i detta nätverk. Ingår en nätverksträff per år där vi 

https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Produktblad-Kvalitet-OnLine-Livsmedel-2019-10-01.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_I1tKinSmrSvjFIRQDkCQLV3h-1IJMirz4lw821L1JwNSvdTDJbZrzicZ_prMYJMf9Umnx
https://kvalitetonline.se/intresseanmalan-for-kvalitet-online/
https://www.linkedin.com/in/ulrika-sydmark-27100117/
https://www.linkedin.com/in/ingrid-ascard-1a250732/
https://www.linkedin.com/in/viveka-lohman-59735848/
https://www.linkedin.com/in/christina-jalneskog-3a5b1611/
https://www.linkedin.com/in/jessica-flodin-bab639137/
https://www.linkedin.com/in/camilla-gyllenflykt-69915315/
https://www.linkedin.com/in/joachim-malmberg-299b831/?originalSubdomain=se
https://www.linkedin.com/in/elisabeth-ernehag-4591a42/
https://www.linkedin.com/in/ulrika-sydmark-27100117/


 

utbyter erfarenheter. 

PROGRAM 9.00 – 12.00 

Vi går igenom nyheterna i ISO 22000:2018. 

Ingår workshop. 

—————————————————————————- 

Internrevisionspoolen – fortsättning eftermiddag 

-Diskutera och utvärdera utförda och kommande revisioner. 

Hjärtligt välkomna! 

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. 

 

LÄS MER  

A N M Ä L  D I G  H Ä R !  

 

 

 

VÅRA GULDSAMARBETSPARTNERS DELTAGER PÅ 

NÄTVERKSTRÄFFAR 

 

 

DELTOG PÅ NÄTVERKSTRÄFFAR SEPTEMBER 2019 

Vi är specialiserade på magneter, metalldetektorer, inspektionssystem och 

vågar samt detekterbara produkter för livsmedels- och 

förpackningsindustrin. 
 

 

 

DELTAGER PÅ NÄTVERKSTRÄFFAR NOVEMBER 2019 

Centuri underlättar för dig i ditt arbete! Vi är ett framtidsorienterat IT-stöd 

för effektiv dokument-, avtals-, avvikelse- och ärendehantering. Det går 

även att visualisera processer som enkelt kan kopplas till dokumenten. 
 

 

 

DELTAGER PÅ NÄTVERKSTRÄFFAR MARS 2020 

Lagafors rengöringssystem ger mervärde åt livsmedelsindustrin Lagafors 

levererar kompletta hygienlösningar från stationära och mobila 

rengöringssystem till diskmaskiner och tillbehör. 
 

 

https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/10/Inbjudan-workshop-kompetensn%C3%A4tverk-internrevisorer-internrevisionspoolen-16-dec-2019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceV6pGYV5wXUWsdxgRCXUX9_W_4Ltlm6s2MLZh4R5GYeLrhA/viewform


 

FAKTARUTA OM NÄTVERKET 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. 

 

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. 

 

 

KVALITET ONLINES EXPERTER SVARAR PÅ FRÅGOR 
Inom livsmedelssäkerhet, livsmedelsjuridik, förpackningar, ständiga förbättringar, 

certifiering och revision, allergener, certifiering och revision samt miljö, arbetsmiljö och 

CSR 

 

 

NÅGRA EXEMPEL PÅ INKOMNA FRÅGOR  

FRÅGOR SOM DISKUTERAS I MEDLEMSPORTALEN JUST NU: 

 Ni som är duktiga på BRC och 22000, vad krävs med hänsyn till avvikelsehanteringen och 

förebyggande åtgärder etc.? 

  

 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? 



 

Logga in i medlemsportalen för att ta del av de senaste diskussionerna! 

Är du inte medlem? Hör av dig till Lena på lena@kvalitetonline.se 

LOGGA IN I MEDLEMSPORTALEN WORKPLACE  

 

 

 

Ser fram emot att möta er på höstens träffar! 

Varma hälsningar från Lena och Maria 

Du når oss på lena@kvalitetonline.se och maria@kvalitetonline.se 

Lenas mobil: 0760-120015 

 

  

mailto:lena@kvalitetonline.se
https://work.facebook.com/
mailto:lena@kvalitetonline.se
mailto:maria@kvalitetonline.se
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Kontakta oss via mail: 

lena@kvalitetonline.se 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

 
 

https://kvalitetonline.us3.list-manage.com/profile?u=f9aea21c32082ca0d186920fc&id=d5a57b0477&e=%5bUNIQID%5d
https://kvalitetonline.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=f9aea21c32082ca0d186920fc&id=d5a57b0477&e=%5bUNIQID%5d&c=6f9ec078ff
http://kvalitetonline.se/
mailto:lena@kvalitetonline.se
https://www.linkedin.com/company/kvalitet-online-ab/
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=f9aea21c32082ca0d186920fc&afl=1


 


