
 
 

Kvalitet OnLine Sverige - många träffar och nya digitala nätverk

Numera sker alla våra nätverksträffar online och det har visat sig vara mycket uppskattat -
något som våra höga betyg från @era nöjda deltagare är ett bevis på.

Onlineträffar för med sig 1era fördelar som att alla våra medlemmar kan delta på en och
samma gång! Men snart vi hoppas det är möjligt att ses ute hos våra olika värdföretag igen!

Angående storträff 2021

Kvalitet OnLine storträff 2020 blev inställd men nu blickar vi framåt! Reservera datumet den
6-7 maj 2021 redan nu för nästa års storträff! Vi kommer att se över programmet utifrån de
nya digitala nätverksgrupper som vi nu startar upp i Kvalitet OnLine!

Våra nätverk i Kvalitet OnLine – många nya digitala nätverksgrupper!
Vår förhoppning är att i mars 2021 kunna ses ute i de lokala nätverksgrupperna igen!

Idag har vi följande nätverk igång:

Kvalitet OnLine Livsmedel - fysiskt och digitalt nätverk
Hållbarhet för livsmedelsbranschen - digitalt nätverk - NYSTARTAT - 1:a träffen 4 sept. Sck

mycket högt betyg!
IP LIVSMEDEL med nästa onlinemöte den 25 nov om ny standard from 1 jan – NYTT!

Läs mer här: Om våra olika nätverk/medlemskap

INTRESSERAD/EJ MEDLEM?

FYLL I -  Jag är intresserad

Som sagt, det händer mycket i Kvalitet OnLine!

Frågor eller funderingar hör bara av dig till Lena Persson, lena@kvalitetonline.se

 

 
 

I det här nyhetsbrevet kan du läsa om:

Kommande träffar – Läs mer om kommande event på vår hemsida
Öppet för alla! Missa inte Intertek Honey Day - 18 november 2020
Fördjupning i de nya kraven i IP LIVSMEDEL - 25 november 2020
Att sätta mikrobiologiska gränsvärden - Hur gör man det? 2 december 2020
Öppet för alla! Fri från märkning - vad behöver vara uppfyllt? - 3 december 2020
Hållbarhet - Leverantörsbedömningar/leverantörskrav 4 december 2020
Julfrukost-mingel med Kvalitet OnLine - 10 december 2020
Storträff inställd 2020 – nytt datum 6-7 maj 2021

Våra nätverk - Vill du också nätverka?
Återblick träffar/onlinemöten under september, oktober och november
Kvalitet OnLine experter 
Kvalitet OnLine Samarbetspartners

 

 
 

KOMMANDE TRÄFFAR HÖSTEN 2020

 
Året går mot sitt slut men vi har fortfarande @era spännande nätverksträffar kvar.

Vad sägs om ett gratis webinar om honungbranschen, fördjupning i de nya kraven i

IP LIVSMEDEL eller ett öppet onlinemöte om allergena ingredienser?

OM DU REDAN ÄR MEDLEM I KVALITET ONLINE: Klicka på den BLÅ knappen nedan och anmäl
dig i medlemsportalen Workplace under respektive evenemang!
MEDLEM - NYTT ANMÄLNINGSSYSTEM!
Kommer du? FYLL I ETT FORMULÄR som anns på varje event!

MEDLEM - ANMÄLAN

 

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

Är du inte medlem? Gör en intresseanmälan nedan.

INTRESSEANMÄLAN

 

 
Välkommen på gratis honungs-webinar - öppet för alla!
Vår expert INTERTEK anordnar en honungsdag den 18 nov. som du är hjärtligt välkommen till!

Lyssna till experter från hela världen för att diskutera de många frågor som
honungsproducenter står inför idag.

Experterna från Intertek kommer bland annat att berätta om nya testmetoder för att analysera
och bedöma honungens äkthet.

Du får en översikt över honungsmarknaden i Vietnam samt en introduktion av The Hive som är
ett nytt socialt nätverk för personer som arbetar professionellt med honung för att dela resurser
och ställa frågor till experter.

OBS! Webinaret startar kl. 09.00 svensk tid!

Anmäl dig här

Vilka är Intertek?
Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos
sina produkter. Med tjänster som livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certiSering enligt
svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning
inom livsmedel och lantbruk. Du hittar Interteks hemsida här: https://www.intertek.se

 

ONLINEMÖTE FÖRDJUPNING I NYA KRAVEN INOM IP LIVSMEDEL

Fördjupning i de nya kraven i IP LIVSMEDEL - 25 nov

Den 25 nov är det dags för nästa del i vår fördjupning om de nya krav och certiaeringar som
börjar gälla den 1 jan 2021. Programmet i korthet:

PROGRAM Del 1, 8.30-9.30: Inspelning från den 3 november.

Under inspelningen kan du ställa frågor i chatten.

Nyheter IP LIVSMEDEL – fördjupning och tolkningar av viktiga krav som gäller från 1 jan 2021.
Utbildning i nya kraven i IP Livsmedelsstandarden – avslutas med genomgång av nya krav för

slakterier.
Vilka avvikelser är vanligast?

PROGRAM del 2, 9.30-11.00: NÄTVERKSTRÄFF IP LIVSMEDEL

Tolkning och förklaring av nya krav - Vi går igenom de nya kraven som börjar gälla 1 jan 2021
och besvarar inkomna frågor.

Träffen leds av nätverksledare Calle Lindblom och Christina Jalneskog, livsmedelskonsult på
Cick'it kvalite' Support & Utveckling. Båda har lång erfarenhet av IP LIVSMEDEL-standarden.

Den 1 januari 2021 kommer nya utgåvor av regelhandböckerna för IP Livsmedel, IP Gris Grund
och IP Sigill Gris, IP Sigill Frukt & Grönt. Även klimatcertiSeringen kommer i en ny version i IP
Sigill Gris och IP Sigill Frukt & Grönt.

Läs om vad tidigare deltagare tyckte om tillfället den 3 november bland våra återblickar nedan.

BONUS - TESTA ATT NÄTVERKA DIGITALT - FRI TILLGÅNG TILL VÅRA EXPERTER!

Om du anmäler dig till onlinemötet den 25 november får du, utöver själva fördjupningen, även:

TESTA GRATIS på att nätverka med alla andra som är IP LivsmedelcertiSerade!
FRI FRÅGESERVICE till våra experter och till Christina Behm Velenik på IP Livsmedel!
Ställ din fråga i ett öppet diskussionsforum.

 INTRESSERAD AV FÖRDJUPNING I DE NYA KRAVEN I IP LIVSMEDEL?

Nyhetsutbildning IP LIVSMEDEL 25 november - endast 1200:-

Är du medlem i Kvalitet OnLine Livsmedel får du delta gratis den 25 nov!

Du kan fylla i kanske!

ANMÄLAN 25 NOV

 

TEMA: FRI FRÅN MÄRKNING - GRATIS ATT DELTA!

TEMA: Fri från märkning – Vad behöver vara uppfyllt för att man ska kunna

påstå att ett livsmedel är fritt från en eller @era allergena ingredienser?

TORSDAGEN DEN 3 DEC, 8.30-10.30

🎅🎅

 TOMTEN KOMMER TIDIGT I ÅR TILL KVALITET ONLINE! 

🎅🎅

 DET ÄR GRATIS ATT DELTA PÅ
DETTA ONLINEMÖTE FÖR ALLA - ANMÄL DIG NEDAN OCH BJUD GÄRNA IN EN KOLLEGA! 

Fri från märkning – Vad behöver vara uppfyllt för att man ska kunna påstå att ett livsmedel är
fritt från en eller 1era allergena ingredienser?

FÖRELÄSARE HERAX FOOD SOLUTIONS AB

Andreas Björkheden
Andreas är livsmedelsagronom och har jobbat inom

livsmedelsindustrin sedan 2007. Har erfarenhet

inom olika roller, bl.a. inom produktsäkerhet,

kvalitetssäkring, märkning, tillämpning av

livsmedelslagstiftning och LEAN. På Herax Food

Solutions AB arbetar Andreas med ledningssystem

för livsmedelssäkerhet och kvalitet, ISO/FSSC

22000, HACCP.

Anna Wedholm
Anna är livsmedelsagronom och har doktorerat inom

mjölkproduktlära. Anna har även tio års erfarenhet

av myndighetsarbete från Livsmedelsverket. Där har

hon arbetat som rådgivare mot företag och

kontrollmyndigheter i frågor som rör tillämpning av

livsmedelslagstiftningen. På Herax Food Solutions

AB arbetar Anna med regelfrågor,

märkningsgranskning och utbildningar.

GRATIS!

Välkommen att delta. Det här är ett öppet och kostnadsfritt onlinemöte för alla!

ANMÄLAN

 

Digitala nätverksträffar

 
ONSDAGEN DEN 2 DECEMBER, 8.30-10.30

Att sätta mikrobiologiska gränsvärden – Hur
gör man det? Workshop ingår!

Temat för den här digitala nätverksträffen är
att sätta mikrobiologiska gränsvärden. Hur
gör man den perfekta speciSkationen?

Medverkande föreläsare/expert är Lena
Tryggvasson, Technical Manager
Microbiologi, EUROFINS.

Är du medlem och vill delta? Anmäl dig i
medlemsportalen – Logga in här

 
FREDAGEN DEN 4 DECEMBER, 8.30-10.30

NÄTVERKSGRUPP: HÅLLBARHET FÖR
LIVSMEDELSBRANSCHEN

TEMA: Leverantörskrav /
leverantörsbedömningar

ONLINEMÖTE - workshop ingår!

MEDVERKANDE FÖRELÄSARE/EXPERT: 
THOMAS BERGMARK www.bergmark-
sustainability.com – global hållbarhetschef
inom IKEA-koncernen i 22 år!
Thomas Bergmark: Detta delar jag med mig 
– av mina erfarenheter och ger er tips på hur
ni kan ta nästa steg med utvecklingen av era
strategiska leverantörer.

Nätverksledare är Marie Gelhaar

Är du medlem och vill delta? Anmäl dig i
medlemsportalen – Logga in här

  
TORSDAGEN 10 DECEMBER, 09.00-10.00

JULFRUKOST-mingel med Kvalitet OnLine -
mingla i ditt lokala nätverk så långt möjligt!

Mingel med Kvalitet OnLine Sverige - alla
nätverksmedlemmar är hjärtligt välkomna!

Vem söker du kontakt med? Testa på att
mingla online och testa verktyget Zoom! Ta
chansen att ställa din fråga till dina
nätverkskollegor!

Är du medlem och vill delta? Anmäl dig i
medlemsportalen – Logga in här

  
INTE MEDLEM ÄN?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Kvalitet OnLines nätverk!

JAG ÄR INTRESSERAD

 

 
 

ÅTERBLICK MÖTEN - TRÄFFAR/ONLINEMÖTEN!

 

Återblick 30 sept - Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt - vilka

verktyg använder du?

SKULLE DU OCKSÅ VILJA HA EN BÄRBAR DATOR I PRODUKTIONEN?

Evalotte Dahlgren, Saturnus AB berättade om programmet Lucidchart som de använder för
processerna i produktionen! Startade med Ipads i produktionen!

Det här blev en mycket uppskattad träff med ana betyg!

Blev dina förväntningar uppfyllda? BETYG 4,0 av 5.0!
Vad tyckte du om att ha onlinemöte i Zoom? Betyget från er deltagare är 4,7 av 5,0!

Sagt av en deltagare: "Mycket intressant att få veta mer om vilka digitala hjälpmedel som Snns
och nyttigt att få information från någon som använder det så man kan se fördelarna."

 

Återblick 2 okt - Hållbara förpackningar - vilka är hållbara?

Behövs alla förpackningar. Är det klimatsmart att köpa inplastad gurka/ost?

EXPERT/TALARE: HELÉN WILLIAMS – Karlstads Universitet - Docent i miljö- och energisystem
vid Karlstads universitet – arbetat med hållbara förpackningar sedan 2008! 

Såhär tyckte deltagarna:

Vad tyckte du – blev dina förväntningar uppfyllda? BETYG 3,9 av 5.0!

Vad tyckte du om att ha onlinemöte i Zoom? Betyget från er deltagare är 4,4 av 5,0!

Sagt av en deltagare: "Intressant föreläsning. Jag har förstått att området hållbara förpackningar
är komplext, men nu förstår jag att det är ännu mer komplext. Intressant att hon tog med
jämförelser mellan olika förpackningar."

 

Återblick 3 nov - NYHETSUTBILDNING - IP LIVSMEDEL genomgång

standarduppdatering som börjar gälla 1 jan! - Onlinemöte

Vad är nytt från och med nästa år i IP LIVSMEDEL?

Christina Behm Velenik, SIGILL Kvalitetssystem AB – standardägare IP LIVSMEDEL, svarade på
frågor och berättade om uppdateringar i IP LIVSMEDEL standarden. 

Omkring 40 olika företag hade bokat sig till träffen vilket är en bekräftelse på att det här är ett
område som berör verksamheterna och att det Snns 1era frågetecken att reda ut.

Christina började med att berätta om vad sigill står för och hur de arbetar med att säkerställa att
standarden har en bred förankring i alla led. Christina fortsatte med att beskriva vilka områden
som berörs och gäller från 1/1 2021. Sammanställning – vad är nytt – i IP Livsmedel from 1 jan
2021! Är utsänd till samtliga certiSerade företag. Utbildningen avslutades med de förändringar
som speciSkt gäller för slakterier.

HÖGSTA BETYG! 4,4 av 5!

Vad tyckte deltagarna? Utvärderingen visade på att föreläsningen var mycket uppskattad. Vi har
fått in många tips på tema/ämnen inför kommande onlinemöten. Tack för det!

  
FÖR MEDLEMMAR I KVALITET ONLINE
Allt genomgånget material, rapporter och bilder från tidigare nätverksträffar anns i den nya
medlemsportalen Workplace! Logga in i medlemsportalen - Workplace 

Inloggningsuppgifter får du via e-mail ifrån Lena - hör av er om de saknas!

WORKPLACE

 

 
 

VILL DU OCKSÅ NÄTVERKA?

 

 
Våra nätverk i Kvalitet OnLine – nu har vi många nya!
Idag har vi dessa nätverk igång!

Kvalitet OnLine Livsmedel - fysiskt och digitalt nätverk - Malmö - Helsingborg - Kristianstad -
Göteborg - Stockholm

Hållbarhet för livsmedelsbranschen - digitalt nätverk
IP LIVSMEDEL med onlinemöte den 3 nov – ny standard from 1 jan – NYTT!

Läs mer här: Om våra olika nätverk/medlemskap

Nätverk för dig som arbetar med kvalitet- miljö- och hållbarhetsfrågor inom
livsmedelsbranschen. Vi Sck ett mail från en medlem som ska sluta och överlämna till sin
efterträdare:

"Jättebra livsmedelsnätverk med fysiska träffar. Dock är de pga läget inställda just nu men
forumet lever på nätet, liknar facebook och jag har haft stor nytta av att lägga upp frågor, bla till
experter typ revisorer. Ex om man har en fråga kring lag eller BRC-tolkning."

  
MEDLEMSPORTALEN WORKPLACE - ENKELT ATT NÄTVERKA DIGITALT

 
MÅNGA FÖRBÄTTRADE FUNKTIONER I VÅR MEDLEMSPORTAL WORKPLACE

Kvalitet OnLines medlemsportal Workplace fyller nu en stor funktion och kommer även att göra
det framledes. 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 medlemsportal Workplace har ett enkelt gränssnitt som gör att du snabbt
känner dig som hemma. Här får du tillgång till kunskap och information från
nätverksmedlemmar och från våra experter.

Är perfekt när man behöver idéer. Det är alltid några som arbetat med det förut som delar med sig av sina

erfarenheter och ger tips

Snabb hantering av de frågor som du vill ha svar på då det oftast är frågor som "brinner i knutarna”

Utökat kontaktnät och inspiration och energi till arbetet

Med ett 1ertal nätverksgrupper har du möjlighet att själv skräddarsy ditt nätverk så att det passar just dig!

INTRESSERAD

 

 
 

VÅRA EXPERTER

 
LÄS MER OM VÅRA EXPERTER PÅ HEMSIDAN 

 
MEDLEM - Logga in och läs frågor och svar

LOGGA IN I MEDLEMSPORTALEN

 
 

 
 

FRÅGA DIN NÄTVERKSKOLLEGA - ÖPPET DISKUSSIONSFORUM!

 
MEDLEM - Ställ din fråga i medlemsportalen - dela gärna med dig av dina erfarenheter! 

Några nätverkskollegor väntar på ditt svar!

LOGGA IN I MEDLEMSPORTALEN

 
 

 
 

STORTRÄFFEN INSTÄLLD 2020

KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2021

6-7 maj 2021. SAVE THE DATE!

MER INFO KOMMER OM UPPDATERAT PROGRAM!

Kvalitet OnLine Storträff blir inställd 2020 - nytt datum 6-7 maj 2021! Vi kommer att se över
programmet utifrån de nya digitala nätverksgrupper vi nu startar upp i Kvalitet OnLine!

En succé - Sveriges viktigaste mötesplats - 10:e året!

 

 
 

 
 

Hjärtligt välkomna till givande träffar/onlinemöten!

 
Frågor eller funderingar kontakta lena@kvalitetonline.se 

Lenas mobil: 0760-120015

Lena Persson | lena@kvalitetonline.se tel. 042 – 44 99 390 | mobil 0760-120015

Bendzgatan 45, 256 57, Ramlösa | Svenska Kvalitetssystem AB | www.kvalitetonline.se

  
Inga @er utskick tack!

Skulle du vilja avsluta våra utskick från Kvalitet OnLine / Svenska Kvalitetssystem AB, klicka här.

Här kan du läsa mer om Integritets & cookie policy Kvalitet OnLine

View online | Unsubscribe

 

Prenumerera Dela

https://kvalitetonline922.workplace.com/
https://kvalitetonline.se/bli-medlem/
https://www.eventbrite.com/e/intertek-honey-day-tickets-125313154017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFCC4Fo942e1YjrRiHw2xY6vJhBOCLnhMGkGuwHPgjgAZq_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAvO7bH4h9Ow_FjucHMSUxAp4192sbiGtCRBo7ReCs4oIvbA/viewform?gxids=7757
https://kvalitetonline.se/bli-medlem/
https://kvalitetonline922.workplace.com/groups/1976667802441993
https://kvalitetonline.se/bli-medlem/
https://kvalitetonline922.workplace.com/
https://kvalitetonline922.workplace.com/
https://gansub.com/s/l/ry39uWRJ1IVSUhPa5onE/4347422463267/
http://gantrack.com/t/pm/4393392845290/#

