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Nu när nätverksträffarna blivit inställda kommer vi att ha temat på mars nätverksträff ONLINE för er alla medlemmar i hela 
Sverige på en och samma gång. 
Vi kommer att ha en halvdag med nätverksträff och rundvandring när detta är möjligt- hoppas på sommarmingel! 
 

Fördelarna med att vi har ett gemensamt Sverigemöte online för alla nätverken är: 

 Ta del av alla medlemmars tankar och idéer gällande TACCP – hot & sabotage på en och samma gång! 

 Ni kan vara flera på kontoret och vara med på detta möte 

 Ni kan ställa frågor i chatten  

 Resultatet sparas från samtliga grupper så ni kan läsa i efterhand. Här ser ni resultat från hela Sverige 

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

DATUM ONLINEMÖTE: Torsdagen den 23 april 
TID: Start kl 9.00, beräknas avslutas kl 11.30 
TEMA: TACCP - hot & sabotage - hur skapar vi ett levande arbete med TACCP i 
organisationen?  

 

- Riskbedömning - var, hur och när är vi sårbara?  
- Vad är skillnaderna mellan VACCP och TACCP? 
- Tips på guideline 
- Vad behöver finnas med utifrån kraven i BRC,IFS  och FSSC 
- NY PUNKT! Corona – hur är vi sårbara? 

Ingår workshop- gruppövningar 
En grupp får vara ett företag som har fria resurser att säkra sin verksamhet och en grupp 
får vara kriminella som skall försöka sabotera verksamheten  
 
HEMUPPGIFT INNAN MÖTET:  
Tag fram din rutin TACCP – hot och sabotage – tag bort namn etc. och dela med dig! 

 

 INTERTEK BERÄTTAR OM kraven i standarder och Om Corona – hur är vi sårbara? 
 INTERTEK – Anna Linse Löfgren berättar om FSSC 22000 
  NTERTEK – Sophie Albrektsson berättar om BRC 
 

 DELTAGAGANDE GRUPPLEDARE 
Herax Food Solutions, Joachim Malmberg – gruppledare Kvalitet OnLine Stockholm 
CICKIT, Christina Jalneskog – gruppledare Kvalitet OnLine Göteborg 
Ingrid Ascard, HSEQ Konsult - gruppledare Kvalitet OnLine Malmö 
Viveka Lohman, Lohman Consulting - gruppledare Kvalitet Online Kristianstad 
Kan ej delta  - sänder arbetsuppgifter/tankar  - Ulrika Sydmark, QMG by Sydmark - Kvalitet OnLine Helsingborg 
 
Väl mött på nätet! Till en givande nätverksträff online! 

Lena Persson, Kvalitet OnLine, frågor eller funderingar bara hör av dig! 

FRÅGOR & ANMÄLAN - BEGR. ANTAL PLATSER MAX 100 DELTAGARE! 

KLICKA PÅ LÄNKEN OCH ANMÄL INTRESSE    ANMÄLAN TESTA  
 
Frågor eller funderingar - kontakta Lena Persson på telefon 042-449 93 90 eller 0760-12 00 15 eller via e-post till 
lena@kvalitetonline.se                                                              
LÄS MER OM UPPLÄGG FÖR ONLINEMÖTET OCH VÅRA EXPERTER NEDAN 

NYHET! Kvalitet OnLine Sverigemöte 23 april 2020  
–för alla nätverken på en och samma gång! 

 

NY PUNKT! TEMA TACCP – hot & sabotage: Corona – hur är vi sårbara? 
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UPPLÄGG FÖR ONLINEMÖTET: 

Vi kommer att använda ett program som heter Zoom, där vi börjar med en gemensam presentation och genomgång av temat  
från våra experter och experterna.  
 

Genomgång av 
- Riskbedömning - var, hur och när är vi sårbara?  
- Vad är skillnaderna mellan VACCP och TACCP? 
- Tips på guidelines 
-  Vad behöver finnas med utifrån kraven i BRC,IFS och FSSC 
 

WORKSHOPEN: Hur ni säkrar er verksamhet, och hur ser en rutin ut för detta? 
1. Ni kommer att delas in i era lokala grupper. OBS! Alla grupper utser en som skriver/rapporterar 
2. I varje lokal grupp kommer ni att anteckna era resultat på en whiteboard/ppt. 
3. Därefter åter till ”stora mötet” med redovisning. 
 Ni kommer att kunna se varandra och föra diskussioner som om ni var på hemmaplan på en fysisk nätverksträff.   

 

KVALITET ONLINE EXPERTER OCH SAMARBETSPARTER – SVARAR PÅ FRÅGOR                                                                                                                                                                      

Kvalitet OnLine Livsmedelssäkerhet & Kvalitet 
Bergström & Hellqvist                                                                 www.bergstrom-hellqvist.com  

Bergström & Hellqvist grundades 1999 av Magnus Bergström och Rikard Hellqvist och har sedan starten haft 
ett stort antal kunder, både stora och småföretag, myndigheter och storhushåll i den svenska 

livsmedelsbranschen.I dag är verksamheten inriktad på att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, utbildningar och onlineutbildningar 
till vinnare inom följande kundkategorier: Livsmedelsindustri, Storhushåll och Kontrollmyndighet. Bergström & Hellqvist är uppskattade 
utbildare och konsulter. Företagets grundare har skrivit boken ”Kvalitets- och miljöledning i livsmedelsbranschen” samt populära 

handböcker som syftar till att förstå och tillämpa olika standarder. 
 

Josefine Liw                                                     www.valiguard.se   

Valiguard är representant för SAI Global i de skandinaviska länderna. Totalt utför 
vi ca 300 tredjepartsrevisioner om året med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Därmed är vi det ledande företaget på detta 
område. Våra revisorer är mycket erfarna och har gedigen bakgrund inom livsmedel. Valiguard har också en egen ackreditering från 
SWEDAC för ekologisk certifiering och för MSC (Marine Stewardship Council) via SAI Global. 

Intertek Karin Hansson - Head of Food Nordics                                    www.intertek.se    
Hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med 
tjänster som livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella 

standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk. 
 

Kiwa Sverige AB är ett internationellt företag med 30 års erfarenhet av certifiering.                                

www.kiwa.se  
Kiwa Sverige AB har 3 affärsområden Livsmedel -, Bygg & Energi- samt System certifiering.                                                                                  

Kiwa Sverige AB utför certifieringar mot Livsmedel och Lantbruk.  BRC, ISO 22 000, FSSC, EKO, KRAV, IP Livsmedel, SVDH Svensk 
standard för livsmedelshantering i butik, MSC,ASC, UTZ, Global Gap, ISO 9000, ISO14000, CSR samt utförande av verifieringsuppdrag. 
Våra revisorer har lång erfarenhet inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. 

Maria Norén Lead Auditor, Livsmedelsingenjör med lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen, bland annat 18 år inom Scan med 
arbete inom kvalitet, produktutveckling, processteknik, kvalitetschef Djuromsorgsfrågor. Har även haft utbildningar inom HACCP, 
Internrevision, Grundorsaksanalys och anpassade hygienutbildningar, har arbetat med revision sedan 2006. Utför revisioner som BRC, 
ISO 22000, FSSC, IP Livsmedel, IP Slakt, IP slakt transport, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, EKO/KRAV och 
ISO14000. Samt verifieringsuppdrag inom de flesta standarder (Leverantörsbedömningar, djuromsorg, företagens egna CSR krav osv). 
______________________________________________________________________________________________________                                                
 

Kvalitet OnLine Livsmedel/Märkning & Allergener experter 
SVARAR PÅ FRÅGOR;  Anna Westberg  från Bergström & Hellqvist AB samt 

Herax Food Solutions AB – Joachim Malmberg                             www.heraxfood.se    
Herax Food Solutions AB grundades 2009 och är ett konsultföretag som vänder sig till företag inom livsmedelsindustrin 
som verkar på den Skandinaviska marknaden. Sedan starten har vi fokuserat vår verksamhet på rådgivning inom 

främst märkningslagstiftning i Skandinavien men kan självklart vara behjälpliga med tjänster inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Vi 
hjälper våra kunder att granska märkningen, översätta förpackningstexter, riskvärdera olika ingredienser samt utreda närings- och 
hälsopåståenden.  
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Advokatfirman MarLaw – din partner för livsmedelsjuridik – Katarina Ladenfors       
www.marlaw.se  
Sedan 45 år tillbaka är Advokatfirman MarLaw en av Sveriges ledande advokatbyråer som arbetar med 
marknadsrätt och dess anslutande rättsområden. MarLaw bistår med specialistkompetens inom marknadsrätt, 

avtal, IT-juridik, upphovsrätt, reklamjuridik, varumärkesrätt och patent. Advokat Katarina Ladenfors är partner på MarLaw och särskilt 
inriktad på livsmedelsjuridik. Katarina är flitigt anlitad som processombud i domstol och biträde inför myndigheter. Katarina kan bl.a. 
hjälpa till med avtal, biträde inför Miljöförvaltningen, granskning av marknadsförings-material utifrån livsmedelslagstiftningen, 
granskning av närings- och hälsopåståenden och märkning samt registrering av produktnamn.  
 

Svarar på frågor om Allergener;  
Allergi Kompetens Anne-Li Karlsson                             www.allergikompetens.se  
Anne-Li har arbetat med allergener och allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999.  
Hon koordinerar två nätverk inom området - "Födoämnesallerginätverket” tillsammans med  
Bioconsult AB sedan 1999 samt - "Allergennätverket för industrin" i egen regi sedan 2005. Hon 

erbjuder också utbildningar, gör utredningar, ger rådgivning och tillhandahåller information om allergi och allergener.  
Tjänster som främst riktar sig till livsmedelsproducerande företag. Anne-Li är kemist/molekylärbiolog. Hon har tidigare  
arbetat på SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik (numer SP) samt dessförinnan med hjärta o kärlforskning på 
Wallenberglaboratoriet, GU. Hennes erfarenheter från forskning inom allergiområdet gör också att hon har möjlighet  
att tolka de senaste forskningsrönen och därmed fungera som en bro mellan forskarvärld och livsmedelsindustri. 
____________________________________________________________________________________ 

Kvalitet OnLine Miljö/Arbetsmiljö/CSR SVARAR PÅ FRÅGOR;  
Kvalitet OnLine konsult Elisabeth Ernehag samt Sweco Environment AB           
www.sweco.se                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sweco är nordens ledande konsultföretag inom miljö och teknik med missionen att aktivt bidra till en  hållbar 

samhällsutveckling. Sweco Environment utför tjänster bland annat inom vatten, avfall, miljöanalys, miljö- och arbetsmiljöledning och 
CSR.  Affärsmodellen bygger på närhet och enkelhet och Sweco finns på ett 20-tal orter i Sverige. Inom segmentet miljö, arbetsmiljö 
och CSR hjälper Sweco Environment företag inom både industrin och offentlig verksamhet med lagstöd, ledningssystem för miljö, 
arbetsmiljö och kvalitet, systematiskt arbets-miljöarbete, riskbedömningar, egenkontroll enligt miljöbalken och yndighetskontakter. 
____________________________________________________________________________________ 

Kvalitet OnLine Ständiga Förbättringar i praktiken 
Ständiga Förbättringar & Lean - Sandholm Associates AB   www.sandholm.se 
Sandholm Associates AB har tillhandahållit konsultation och utbildning i kvalitet och  
kundorienterad verksamhetsutveckling sedan 1971. Sandholm AB och är därmed det  

konsult- och utbildningsföretag som har den längsta erfarenheten i Europa av att hjälpa  
olika företag och organisationer med att utveckla verksamheten genom att fokusera på ett  
kundorienterat och faktabaserat förbättringsarbete. Företaget är sedan många år den ledande aktören gällande kvalitet, 
förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Lokalbolag finns även i Kina och Portugal. 

_____________________________________________________________ 

Kvalitet OnLine Förpackningar 
Förpackningar - Packnyheter & nord emballage         www.n-e.nu - www.packnyheter.se -  

www.packbridge.se  
Bo Wallteg har jobbat som branschtidningsredaktör sedan 1975. De första 16 åren med inriktning på plastbranschen, 
både som anställd (tidningen Plastforum) och som ägare (tidningen Plast Nordica).  

Sedan 1991 är inriktningen förpackningar och han har varit chefredaktör för tidningarna Pack Nordica  
samt Packmarknaden. Sedan år 2002 är han delägare och chefredaktör för tidningen nord emballage.  
Han har varit ordförande i tre år för den internationella förpackningsjournalistorganisationen IPPO (International Packaging Press 
Organisation). Dessutom är han en av initiativtagarna och grundarna till förpackningsklustret Packbridge, som på tre år fått drygt 230 
medlemsföretag.  
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