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Årets digitala träffar och utbildningar är i full gång!
I dessa distanstider känns det värdefullt att  vi kan ge er

kunskap via de digitala vägarna!

Vi fortsätter att hålla våra träffar online!
Våra tidigare digitala träffar/onlinemöten under årets början får återigen högsta betyg!

Sagt från medlem: 
Träffarna är givande och inspirerande! Tiderna hålls och tekniken fungerar mycket bra. 

Ta chansen att vara med på våra mycket uppskattade möten

med utbildningstema! 
PROVA PÅ ERBJUDANDE & DELTA!

Kommande onlinemöten/digtala nätverksträffar i Kvalitet OnLine

4 maj - IP Livsmedel fördjupning - Återkallelse - Massbalansberäkning- Spårbarhet

6 maj - Nyheter i standarderna EU Ekologiskt - IFS Food- FSSC 22000

11 maj - Hållbara transporter - vilka krav kan vi ställa?

Läs mer nedan!

Våra nätverk i Kvalitet OnLine
Vår förhoppning är att vi under året ska kunna ses ute i de lokala nätverksgrupperna igen! Idag har vi dessa

nätverk igång digitalt, och så småningom även fysiskt:

Kvalitet OnLine Livsmedel

Hållbarhet för livsmedelsbranschen

IP LIVSMEDEL

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

 

https://kvalitetonline.se/bli-medlem/
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I detta nyhetsbrev kan du läsa bl.a. om följande

Kommande träffar – kommande evenemang
Kommande utbildningar
Återblick träffar/onlinemöten under årets början - återigen högsta betyg!
Våra nätverk - Vill du också nätverka?
Kvalitet OnLine experter - senast inkomna frågor
Senast inkomna diskussionsfrågor. Ställ din fråga till dina nätverkskollegor i Kvalitet

OnLine – hur gör du? 
Storträff - 2-3 september 2021– SAVE THE DATE

NYHET! INTYG  TRÄFFAR/UTBILDNINGAR

Önskar du intyg på deltagande på någon nätverksträff/utbildning hör av dig till Lena.
Återkom med

Nätverksträffens/utbildningens namn
Datum
Namn och företag

Sänd detta till lena@kvalitetonline.se

 

https://kvalitetonline.se/kommande-evenemang/
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KOMMANDE TRÄFFAR VÅREN 2021

ÄR DU INTE MEDLEM och vill delta på någon av våra nätverksträffar? Testa vårt erbjudande om
prova på-medlemskap och delta på våra träffar i din valda nätverksgrupp! 

För 1 200 kr/deltagare ex. moms får du prova på medlemskap till och med den 30 juni.
Läs mer nedan.

  BLI PROVA PÅ MEDLEM & DEL…  

TISDAG 4 MAJ

GRATIS FÖR ALLA MEDLEMMAR I IP
LIVSMEDEL

EJ MEDLEM? LÄS MER NEDAN OM VÅRT
PROVA PÅ-MEDLEMSKAP & DELTA

TEMA: IP Livsmedel
fördjupning– Återkallelse
- Spårbarhet -
Massbalansberäkning
TISDAG DEN 4:E MAJ

Kl. 8.30-10.30, ONLINEMÖTE

Nätverk: IP Livsmedel

https://kvalitetonline.se/bli-medlem/
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👤 Expert/gruppledare IP Livsmedel:
Christina Jalneskog, Cick’it kvalite’ Support
& Utveckling f.d. revisor
 
🔹Workshop ingår
En produkten/råvaran har packats om
därmed ändrar den namn eller
artikelnummer. Det är viktigt att kunna
identi�era de produkter där den osäkra
produkten/ingrediensen ingår.

Hur gör vi vid spårbarhet och massbalans
när vi hanterar en råvara/ingrediens?

Hur gör vi när vi hanterar en färdig
produkt?
 

Medlemmar anmäler sig via medlemsportalen!
Kan du inte logga in hör av dig till lena@kvalitetonline.se

  TILL MEDLEMSPORTALEN  

TORSDAG 6 MAJ

https://kvalitetonline.workplace.com/
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GRATIS FÖR ALLA MEDLEMMAR I KVALITET
ONLINE LIVSMEDEL

EJ MEDLEM? LÄS MER NEDAN OM VÅRT
PROVA PÅ-MEDLEMSKAP & DELTA

TEMA: Nyheter i
standarderna EU
Ekologiskt - IFS Food-
FSSC 22000
TORSDAG DEN 6:E MAJ

Kl. 12.00-15.30, ONLINEMÖTE

– Ta chansen och ställ din fråga till våra
experter!

Nätverk: Kvalitet OnLine Livsmedel

GÄLLANDE FSSC2200
I FSSC 22000 version 5.1 är det dels
förändringar i be�ntliga krav och dels helt
nya kapitel med nya krav
Från och med 1 april 2021 ska kraven i denna
version vara uppfyllda.
👤Talare/revisor: Anna Linse Löfgren,
INTERTEK

GÄLLANDE EU EKOLOGISKT
Den pågående pandemin har gjort det svårt
för den ekologiska sektorn att hinna ställa
om. Nya regler om ekologiska produkter
börjar därför gälla från 2022
👤Talare/revisor: Sophie Albrektsson,
INTERTEK ( även BRC-revisor)
 
GÄLLANDE IFS FOOD
Certi�eringsrevisioner mot IFS Food version
7 kan ske från med den 1 mars 2021 och
kommer vara obligatorisk för alla certi�erade
företag från och med den 1 juli 2021. Nytt
med version 7 är att minst var tredje
certi�eringsrevision ska utföras
oannonserad.

👤Talare/revisor: Jessica Eriksson, SAI
GLOBAL/Valiguard (även BRC revisor)

Medlemmar anmäler sig via medlemsportalen!
Kan du inte logga in hör av dig till lena@kvalitetonline.se

  TILL MEDLEMSPORTALEN  

https://kvalitetonline.workplace.com/
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TISDAG 11 MAJ

GRATIS FÖR ALLA MEDLEMMAR I
HÅLLBARHET FÖR
LIVSMEDELSBRANSCHEN

EJ MEDLEM? LÄS MER NEDAN OM VÅRT
PROVA PÅ-MEDLEMSKAP.

TEMA:  Hållbara
transporter - vilka krav
kan vi ställa?
TISDAG DEN 11:E MAJ

Kl. 8.30-10.30, ONLINEMÖTE

Nätverk: Hållbarhet för livsmedelsbranschen
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👤TALARE/MEDLEM Johan Evertsson,
Quality & Sustainability Manager på
FoodTankers AB
👤TALARE/MEDLEM Camilla Eklöf, Nordic
QA & Sustainability Manager at HAVI
Sweden
👤GRUPPLEDARE Hållbarhetsnätverket,
Thomas Bergmark, Bergmark Sustainability
AB

🔹HÅLLBARA TRANSPORTER – VILKA
KRAV KAN VI STÄLLA

Johan Evertsson, FoodTankers AB och
Camilla Eklöf, HAVI (bl.a Mc Donalds
transporter)
Berättar om hur de jobbar med hållbara
transporter

vilka krav deras kunder ställer samt hur de
följer upp dessa krav.

vilka krav deras kunder ställer samt hur de
följer upp dessa krav.

🔹WORKSHOP

Vilka krav kan vi ställa både kvalitet (ska
vi ställa) och hållbarhetsmässigt

Vilka standarder är lämpliga?
Vad är rimlig kartläggning, löner etc.
Hur följer vi upp detta?
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Medlemmar anmäler sig via medlemsportalen!
Kan du inte logga in hör av dig till lena@kvalitetonline.se

  TILL MEDLEMSPORTALEN  

BLI PROVA PÅ MEDLEM & DELTA PÅ TRÄFFAR

INTE MEDLEM ÄN?

ERBJUDANDE - Bli prova på medlem!

ÄR DU INTE MEDLEM och vill delta på någon av våra nätverksträffar? Testa vårt erbjudande om
prova på-medlemskap och delta på våra träffar i din valda nätverksgrupp!

För 1 200 kr/deltagare ex. moms får du prova på medlemskap till och med den 30 juni.

I medlemskapet ingår:

✔  Deltagande ovan  i din valda nätverksgrupp/möte 
samt för IP Livsmedel - 16 juni Nyhetsutbildning och fördjupning i de nya kraven i IP Livsmedel -
repetition från tifdigare träff

✔  Personlig inloggning till vår medlemsportal där du kan nätverka digitalt och ställa dina frågor
till experter

✔  Prova på att nätverka till och med den 30 juni

✔  Deltagande på digitala nätverksträffar inom det nätverk du väljer

Välj mellan nätverken:

IP Livsmedel - läs mer här 
Kvalitet OnLine Livsmedel - läs mer här 
Hållbarhet för livsmedelsbranschen - läs mer här 

PROVA PÅ-PRIS: 1 200 kr/deltagare ex. moms

Medlemskapet gäller till och med den 30 juni. Därefter avslutas det upp automatiskt.

  BLI PROVA PÅ MEDLEM  

 
KOMMANDE UTBILDNINGAR - LIVE ONLINE

Leverantörsutveckling för Hållbara Affärer

https://kvalitetonline.workplace.com/
https://drive.google.com/file/d/1rh-lPYUtu-v6u-mGWThGEHB07JKD5hbs/view
https://drive.google.com/file/d/1fagXuSpRhvh6LV2OBDaKqgrD0zq_-K-B/view
https://drive.google.com/file/d/11E4hZZVmqLvD40Z1dBH-oE6LTh0odfPQ/view
https://kvalitetonline.se/bli-medlem/
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27 maj och 3 juni, en dag fördelade på två
halvdagar. Däremellan har du workshop på
ditt företag!

Under kursen får du kunskap om hur du på
ett effektivt sätt kan utveckla era leverantörer
samt praktiska verktyg för genomförandet.

Utbildare: Thomas Bergmark, arbetat inom
IKEA-koncernen i 22 år och 9 år som global
hållbarhetschef. Thomas driver idag
företaget Bergmark Sustainability.

ANMÄLAN

ÅTERBLICK - TRÄFFAR/ONLINEMÖTEN!

Är du ny�ken på att veta mer om något särskilt ämne? 

Läs gärna våra återblickar under respektive träff på hemsidan - läs mer här
 

FÖR MEDLEMMAR I KVALITET ONLINE
Allt genomgånget material, rapporter och bilder ifrån nätverksträffarna hittar du i vår

medlemsportal Workplace! Logga in i medlemsportalen

ÅTERBLICK- Digital storträff Kvalitet OnLine 17 mars – Favoriter i repris!

Åter högsta betyg på våra onlinemöten i Zoom 4,5 av 5,0. 

PROGRAMPUNKTER

DEL 1: Nyheter och fördjupning  IP Livsmedel

DEL 2: Hållbara förpackningar

DEL 2: Hållbarhet- Leverantörsbedömning/Leverantörskrav

DEL 3: Nyheter i FSSC 22000 ver 5.1

http://gantrack3.com/t/l/5716319/0_MjcxMTA5MzU3MDQ3Mg==/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA8w38yIgIi9KCoiQXI01WdgSfnbo1xt2LYsM_mtVHr_2Lug/viewform
https://kvalitetonline.se/tidigare-evenemang/
https://kvalitetonline.workplace.com/
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Morgonens föreläsare och expert:

Filmer med föreläsning av Christina Behm
Velenik, ansv Ip Livsmedel, Sigill
Kvalitetssystem AB. Christina Jalneskog
tidigare revisor var med och svarade på
frågor. 

 

 

DEL1 - 17 mars:

FÖRDJUPNING I DE NYA KRAVEN I IP

LIVSMEDEL

Under mötet tittade vi på inspelningar av
tidigare föreläsningar av Christina Behm
Velenik, ansv Ip Livsmedel, Sigill
Kvalitetssystem AB 
Vi var drygt 20 deltagare.
Genomgång av: 

2:1 – 2:2 Spårbarhetanalys
5:1 Produktbeskrivningar
5:2 Flödesschema
5:3 Grundförutsättningar i faroanalysen
6:5 Årlig Veri�ering av HACCP
8:1 Anpassade lokaler för er verksamhet
12:1 Årlig riskbedömning
12:2 skadedjursbevakning om risk

förekommer
13:1 Provtagning
14:3 Luftfuktighet
14:4 Värmebehandling & nedkylning
15:1 Skriftliga allergenrutiner
16:1 Godkännande av leverantörer
16:2 Dokumentation avvikelser och

åtgärder
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DEL 2 - 17 mars

TEMA HÅLLBARHET

Drygt 15 deltagare från många olika
spännande företag deltog på denna träff.

TEMA HÅLLBARHET I KORTHET:

Mötet inleddes med att Lena hälsade
välkomna och presenterade dagens program.

Film: HÅLLBARHET - Hållbara
förpackningar - vilka är hållbara?
EXPERT/TALARE: HELÉN WILLIAMS –
Karlstads Universitet, Docent i miljö- och
energisystem vid Karlstads universitet –
arbetat med hållbara förpackningar sedan
2008! 

Film:HÅLLBARHET 
Leverantörsbedömningar/leverantörskrav 
MEDVERKANDE FÖRELÄSARE/EXPERT:
THOMAS BERGMARK, Bergmark
Sustainability, www.bergmark-
sustainability.com

Gruppledare Thomas Bergmark svarar på
frågor. 

Mötets expert:

Gruppledare

Thomas Bergmark är ledare för nätverket
Hållbarhet för livsmedelsbranschen.

 

 

Deltagande expert:

Anna Linse Löfgren, INTERTEK  - revisor och
globalt ansvar för certi�ering av
ledningssystem för livsmedelssäkerhet (ISO
22000 och FSSC22000) på Intertek.

 

 

 

DEL 3 - 17 mars:

NYHETER I FSSC 2200 VER 5.1

Lunchmöte med expert/revisor Anna Linse
Löfgren, INTERTEK som gick igenom
nyheter i FSSC 22000 ver 5.1 och svarade
på frågor. 

Några frågor som ställdes och diskuterades
under genomgång av nyheter i FSSC 2200
ver 5.1

Nya kraven på certi�eringsföretagens
storlek, måste de informera om att de är på
väg att tappa sin licens?

Hur många certi�eringsföretag kommer
slås ut med de nya kraven?

Ändring i tid att korrigera avvikelser efter
revision?
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VILL DU OCKSÅ NÄTVERKA?

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

Läs mer här: Om våra olika nätverk/medlemskap

  INTRESSERAD  

 
EVENEMANGSKALENDAR LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA

MAJ/JUNI

4 maj - IP-livsmedel fördjupning-
återkallelse-massbalansräkning-
spårbarhet

6 maj -Nyheter i standard EU
ekologiskt- IFS Food-FSSC 22000

11 maj- Hållbara transporter-vilka krav
kan vi ställa?

27 maj, 3 juni -  Leverantörsutveckling
för Hållbara affärer

16 juni - Sommaravslutning. Nyheter i
IP Livsmedel, har du missat tidigare
genomgångar?

SEPTEMBER

2-3 september - Kvalitet OnLine
Storträff - 10-årsjubileum

Vi fortsätter att hålla våra träffar online! Läs
mer på vår hemsida om kommande träffar
och utbildningar.

Kommande träffar

Kommande utbildningar

https://drive.google.com/drive/folders/1YbnPZ_wlIhSNFcrptJyYJMntHUEIRIEt
https://kvalitetonline.se/bli-medlem/
https://kvalitetonline.se/kommande-evenemang/
https://kvalitetonline.se/kommande-utbildningar/
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SENASTE INKOMNA FRÅGOR TILL VÅRA EXPERTER

LÄS MER OM VÅRA EXPERTER PÅ HEMSIDAN 

I och med att näringsvärdena, i mitt fall, står på baksidan av burken, måste då sockerhalten stå angiven i

ingrediensförteckningen?

Finns det idag någon lagstiftad de�nition av begreppen vego eller vegansk vid märkning av livsmedel

Sigill har en omfattande mall för leverantörsbedömning. Om leverantören är certi�erad mot något system.

Behöver man då få en sådan mall ifylld av leverantören eller räcker det med att få en kopia på deras certi�kat?

FRÅGA DIN NÄTVERKSKOLLEGA - ÖPPET DISKUSSIONSFORUM!

DETTA DISKUTERAS JUST NU I MEDLEMSPORTALEN

Undrar hur ni jobbar med att återsluta öppnade säckar som ställs tillbaka på råvarulager. Använder ni tejp,

viker ni ner säcken, använder ni säckklämmor eller någon annan lösning?Undrar samtidigt om uttag av

referensprover. Märker ni upp uttaget på säcken på något vis? Tex etikett med signatur och datum så att det går

att se varför en säck är bruten.

Behöver batchnummer alltid anges på produkten?

Om man t.ex har en låda med champinjoner, behöver då denna förses med batchnummer? Om inte, hur gör man i

så fall med spårbarheten och om man t.ex. behöver återkalla en speci�k leverans?

Vi har börjat få lite problem med vårt reningsverk där vi får fettaggregeringar som stör våra mätinstrument.

Har ni något tips på var man kan skicka iväg det på analys? Vi skickar vanligtvis till Euro�ns men de kunde inte

utföra deras vanliga fettsyrapro�l analys på våra prover. Eller har någon haft samma problem kanske? Vi

använder PAX för �ockning och lut för pH justering.

Läs svaren i medlemsportalen - dela gärna med dig av dina erfarenheter!

  LOGGA IN I MEDLEMSPORTALEN  

https://kvalitetonline.se/experter-2/
https://kvalitetonline.workplace.com/
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KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2021

2-3 september - SAVE THE DATE!

MER INFO KOMMER

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

 

Våra samarbetspartners/sponsorer - läs mer här
 

VILL DU OCKSÅ BLI SAMARBETSPART?

Ett gyllene tillfälle att komma i kontakt med beslutsfattare i livsmedelsbranschen!
Idag har vi ungefär 150 deltagare i våra olika nätverk i Kvalitet OnLine och medlemsunderlaget
växer ständigt.
Kundkretsen består uteslutande av personer som ansvarar för företagets kvalitets-, miljö- och
hållbarhetsarbete.
Som samarbetspart till Kvalitet OnLine får ni en gyllene chans att komma i kontakt med
beslutsfattare i livsmedelsindustrin!

NYHET! PARTNEREVENT

Nu kan ni ”ha egna event" tillsammans med Kvalitet OnLine!

I december månad testade vi ett PARTNEREVENT för första gången! 
55 personer anmälde sig!

Våra Zoom-möten får mycket höga betyg 4,7 av 5!
Vi har egen Zoom tekniker!

INTRESSERAD?

Sänd ett mail till lena@kvalitetonline.se 

och berätta gärna lite om er och ert event!

SAMARBETSPARTNERS

https://kvalitetonline.se/partners/
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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 Kvalitetssytem AB, klicka här.

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

View online | Unsubscribe

mailto:lena@kvalitetonline.se
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/
https://kvalitetonline.se/integritetspolicy/
https://gansub.com/t/pm/5060004647230/
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

