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VAD HÄNDER I KVALITET ONLINE? 

- November 2019 

 

Kort sammanfattning av kommande aktiviteter och vad som händer i Kvalitet OnLine 

 Workshop genomgång av nyheterna ISO 22000:2018 - öppen utbildning 
 Kommande träffar november och framåt - Tema: Hur jobbar du med ständiga förbättringar? 
 Kommande träffar 2020 - missa inte Kvalitet OnLine Storträff 14-15 maj - 10-årsjubileum! 
 Medlemsportalen Workplace - för enkel kommunikation 
 Medlemserbjudanden från våra samarbetspartners 

 

Inkomna frågor i nätverket Kvalitet OnLine 
 Frågor och svar från våra experter 

- Lidl's krav och ursprungsmärkning - Uppdaterat svar 19 nov: LIDL HAR INTE BESTÄMT ÄNNU! 

Läs mer nedan 
 Frågor som diskuteras mellan nätverksmedlemmarna 

 

 

Nya medlemmar i Kvalitet OnLine 
Vi välkomnar nya medlemmar i nätverket! 
 

Malin Hansson – Berte Qvarn – Helsingborg 
Maria Sidén – ASM Foods – Stockholm 
Åsa Jönsson – Orkla Foods – Malmö 
Susanne Johansson – Exotic Snacks – Stockholm 
 
Utökning av medlemskap från tidigare medlemsföretag 
Jennika Larsson – Caldic - Malmö 
Sabina Tais – Caldic – Malmö 
Susanna Strömberg – Sodexo - Stockholm 
Sandra Marmula – Foodmark - Stockholm 
Lotten Nilsson – Foodmark – Stockholm 
Susanne Lindblad – Cloetta Sverige – Stockholm 

Cecilia Belvén – Delicato – Stockholm 
Charlotta Nilsson – Ingelsta Kalkon – Kristianstad 

  

 

Håll dig uppdaterad - Ny hemsida - kvalitetonline.se  
All information om kommande träffar finns att hitta på hemsidan. 

Här kan du även hitta tidigare nyhetsbrev. 

 

ÖPPEN UTBILDNING - WORKSHOP GENOMGÅNG AV NYHETERNA ISO 

https://mailchi.mp/9c3649984a11/kom-till-vra-trffar-om-interna-revisioner-och-avvikelsehantering-3715213?e=%5bUNIQID%5d
https://kvalitetonline.se/evenemang/
https://kvalitetonline.se/nyheter/


 

22000:2018 OCH TILLGÅNG TILL KOMPETENSNÄTVERK 

INTERNREVISORER 
Datum: 16 dec kl. 09.00 – 12.00 – avslutar med gemensam lunch 

Plats: Lyckeby Starch, Nöbbelöv, Kristianstad 

Utbildare QMG by Sydmark: Ulrika Sydmark, Ylva Bergqvist, Marie Björsing 

 

PROGRAM 9.00 – 12.00 

Vi går igenom nyheterna i ISO 22000:2018. 

Ingår workshop. 

PRIS: Workshop och kompetensnätverk Internrevisorer - vill ej byta - ej medlem 5995 kr/år 

ANMÄL DIG HÄR 

 

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

Kompetensnätverk Internrevisorer - Internrevisionspoolen – fortsätter på eftermiddagen 

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

erfarenheter. 

PROGRAM 13.00 -16.00 

-Diskutera och utvärdera utförda och kommande revisioner. Vad kan göras bättre? 

 

Hjärtligt välkomna! 

 

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  

 

 

TEMA: HUR JOBBAR DU MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR - plan, do, check, act? 

  

  

 

NU ÄR DET SNART DAGS FÖR NÄTVERKSTRÄFFAR! 

 

GÖTEBORG - 2019-11-21 Almondy Göteborg - 9.00 

KRISTIANSTAD - 2019-11-26 Caldic Kristianstasd - 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 

Tema på novembers nätverksträffar 
HUR JOBBAR DU MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR – plan, do, check act? 
Ingår alltid workshop på våra nätverksträffar! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceV6pGYV5wXUWsdxgRCXUX9_W_4Ltlm6s2MLZh4R5GYeLrhA/viewform
https://kvalitetonline.se/evenemang/workshop-och-genomgang-av-nyheterna-i-iso-220002018-internrevisionspoolen-e-m/?wcs_timestamp=1576486800


 

 Hur kan LEAN korsbefrukta Q? 

 Vilka enkla verktyg använder du? 

 Vad funkar och vad bör du undvika 

Hemuppgift till träffarna 

 Vilken fråga har du? Vem söker du kontakt med? 

 TEMA HEMUPPGIFT - hur jobbar du med ständiga förbättringar – plan, do, check, act? 

 

Finns ett fåtal platser kvar Anmäl dig här 

Även du som inte är medlem kan anmäla dig och testa gratis för att se vad det ger! 

Begränsat antal platser per nätverksträff! 

OBS! Gäller om du ej är konsult! 

 

 

OBS! Tomten kommer tidigt i år! 

JULKASSEUTDELNING – från oss alla till er alla! Tag med er en produkt - 

om möjligt!       

 

 

 

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 - Ulrika Sydmark (fr.om. jan 2020) 

 Malmö – Ingrid Ascard   

 Kristianstad – Viveka Lohman 

 Göteborg – Christina Jalneskog 

 Stockholm – Camilla Gyllenflykt och Joachim Malmberg  

 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. 

 

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! 

 

 

NÄTVERKSTRÄFFAR 2020 - BOKA DAGARNA! 

 

Mars nätverksträffar - återkommer med tema 

HELSINGBORG - 2020-03-18 Magnihill 

GÖTEBORG - 2020-03-19 Bröderna Nilssons Delikatesser - prel 

KRISTIANSTAD - 2020-03-24 Nordic Sea Winery 

MALMÖ - 2020-03-25 Pågen  

STOCKHOLM - 2020-03-26 Foodmark 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLYf7XsH9PJWaarWdlQCDn36AZpneUiNEhqZPN6iWkIZN9g/viewform


 

 

ÄR DU MEDLEM  - logga in i portalen och anmäl dig där! 

 

  

 

KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2020 - 10ÅRSJUBILEUM 

 

14-15 maj - boka in redan nu! 
Ett digert seminarieprogram med många parallella programpunkter - kommer inom 

kort 

En succé - Sveriges viktigaste mötesplats! 

Plats: 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, där allt material och diskussioner 
samlas från nätverksträffarna. Novembers träff är HUR JOBBAR DU MED STÄNDIGA 
FÖRBÄTTRINGAR – plan, do, check act? 
 
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 eller Maria på 

maria@kvalitetonline.se. 
 
OBS! LOGGA INTE IN MED DIN FÖRETAGSMAIL! 
Använder ditt företag Workplace måste du först logga ut från det, eller öppna ett nytt 
inkognito-fönster. 
 
Kvalitetonline.com-adressen är vidarebefordrad till din mailadress. 
 
Ladda ner Kvalitet OnLines Manual till Workplace. 

Behöver du hjälp? Kontakta Maria på maria@kvalitetonline.se 

 

  MEDLEMSFÖRMÅN KVALITET ONLINE   

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER 
 

Högaktuell fråga - svar uppdaterat 19 nov 

Gällande Lidl´s krav på att FSSC 22000 inte är en godkänd standard som kund till Lidl 

https://my.workplace.com/
https://kvalitetonline.se/wp-content/uploads/2019/11/Manual-Kvalitet-OnLine-medlemsportal-Workplace-nov-2019.pdf


 

Uppdaterat svar: LIDL HAR INTE BESTÄMT ÄNNU! 

Karin har haft kontakt med marknadsansvarig för FSSC som har kontakten med Lidl och det 

är inte avgjort ännu! 

TIDIGARE SVAR: FSSC har nu svarat oss: 

We are in contact and even visited Lidl HQ two weeks ago. It was a very positive meeting. 

We have provided them with more transparency on FSSC 22000 and based on this they will 

reconsider their decision to not accept FSSC 22000. We are now awaiting their final decision. 

Will keep you informed on any progress. 

 

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

  

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 

 Analys as gränsvärden för Quassin  

 Tips på konsulter som arbetar med CO2-påverkan, miljömål och FN:s världsmål 

 Märkning med godkännandenummer från Livsmedelsverket 

 BRC och 22000, vad krävs med hänsyn till avvikelsehanteringen och 
förebyggande åtgärder etc.? 

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? 

https://kvalitetonline.se/experter/
https://my.workplace.com/
mailto:lena@kvalitetonline.se


 

DETTA DISKUTERAS JUST NU I MEDLEMSPORTALEN 
Läs svaren i öppet diskussionsforum i medlemsportalen - dela gärna med dig 

 Är det någon som använder sig av renrumsmattor/klibbmattor och som har tips på vart 

man kan köpa dem ifrån? 

 Hur har ni som har BRC och inte har high risk-produktion tolkat 7.4.1? Kläder som bärs i 

produktionslokaler får endast bäras där?  

 HACCP och bedömningsmatriserna för gradering av faror. Kan man ha skalningen 0 till 3 för 

frekvens och 0 till 9 på konsekvens? 

 Ni andra som använder tryckluft för rengöring eller liknande, hur gör ni för att få till ett bra 

prov och skicka in för analys? 

 När bör man göra listeria-prover och hur många? 

 Hur skall man hantera food fraud och food defence, skall man ta med dem i sin överordnade 

risk assessment eller skall de hanteras i HACCP-planen? 

 Måste personalen ta salmonellaprov efter utlandsvistelse? Mer än 5 dagar... Måste det stå i 

våra hygienregler?  

 

 

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-, avvikelse- 

och 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 

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

under 2019 

 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) 



 

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 årets sista 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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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. 
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