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INBJUDAN OCH PROGRAM KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2022 

19-20 MAJ| MALMÖ ARENA HOTEL 

 

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

Den 19-20 maj är det dags för årets upplaga av Kvalitet OnLine Storträff  
– Sveriges viktigaste mötesplats 

 för dig som arbetar med kvalitet & hållbarhet inom livsmedelskedjan! 

PLATS: Malmö Arena Hotel, Hyllie station/Malmö 
 

 
 

 
 
 

Två dagar om kvalitet och hållbarhet med sikte på framtiden! 
I en uppdaterad värld står kvalitetsutvecklingen inför nya utmaningar. Livsmedelsbedrägerier, digitalisering, hållbarhet och ett nytt arbetsliv ställer 
krav på anpassning, utvecklade arbetssätt och egen kompetensutveckling. Vi måste använda ny teknik och andra verktyg för att skapa ett säkrare 
och mer digitalt, spårbart livsmedelssystem. På årets dagar ger vi dig inspiration, verktyg och praktiska exempel för att få ut potentialen av ditt 
kvalitets- och hållbarhetsarbete. Den här gången fokuserar vi lite extra på hur samhällsförändringar påverkar kvalitetsrollen, med ökat ansvar för 
frågor som hållbarhet och livsmedelsbedrägerier.   
På årets Kvalitet OnLine Storträff träffar du våra experter, utbyter erfarenheter med kollegor i branschen och inspireras av lösningar. 
Tillsammans är vi bättre! 

 

Sveriges viktigaste mötesplats för dig som arbetar med kvalitet & hållbarhet inom livsmedelskedjan! 

I år har du även möjlighet att bjuda in en kollega gratis - se vårt förmånliga erbjudande nedan!  

Boka före den 6 mars - begränsat antal platser! 

NÄR? 

   Start: Torsdagen den 19 maj, kl. 09.00 

Avslut: Fredagen den 20 maj kl. 15.00   

KOM BÅDA DAGARNA ELLER VÄLJ EN AV DAGARNA! 

Torsdagen den 19 maj kl. 19.00 avslutar vi dagen med  

vår mycket uppskattade gemensamma middag som ingår i priset! 

MYCKET MINGELTID - ALLA VILL LÄRA KÄNNA ALLA – KNYT NYA KONTAKTER! 

SÅ HÄR TYCKTE DELTAGARNA 2019! 
Deltagarnas kommentarer om Kvalitet OnLine Storträff 2019 – genomsnittsbetyg 4,65 av 5 möjliga! 

- Trevligt att få input om de olika företagens utmaningar, där man kan hjälpa eller diskutera hur vissa problem ska lösas. Vissa föreläsare 
som var eldsjälar i det som de föreläste om, är väldigt medryckande och givande att lyssna på. 

- Väldigt intressanta och givande föreläsningar  

- Det var bra med nätverkandet med personer från branschen. God stämning! 

- Gillade innehållet, diskussionerna, workshopen, jättemycket info och väldigt spännande att se kvalitetsnätverket samlat på ett ställe. 
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PROGRAM TORSDAGEN DEN 19 MAJ  

08.15 - 09.00   Registrering och förmiddagskaffe 

09.00  Välkommen till Kvalitet OnLine Storträff 2022   Lena Persson och Eirik Bugge hälsar er välkomna 

09.20   ETT TRYGGARE, SMARTARE OCH MER HÅLLBART MATSYSTEM MED HJÄLP AV BLOCKCHAIN 

Linda Bjarle, Livsmedelscontroller, Helsingborgs Stad, Trond A Henriksen, Group Lead Blockchain, Atea 
Behovet av god spårbarhet, transparens och delning av information i matsystemet ökar i takt med ambitiösa mål och tillhörande krav, antingen vi 
jobbar med livsmedelssäkerhet, food fraud eller hållbarhet. Exempelvis arbetar företag i Norden med olika hållbarhetsmål och tycker att arbetet 
som redan görs idag är tillräckligt. Ofta är det riktig ut i från dagens situation, men i bakgrunden sitter EU och sätter makt bakom kraven med 
olika lagar och förordningar. Mätbara mål och dokumentation blir allt viktigare i den här kopplingen, samtidigt som kraven på transparens ökar 

från kunder och intressenter. Enkelt? Överhuvudtaget inte! Så vad kommer att hända?  
Trond tar upp vad Atea tror om målbilden för teknologi och hållbarhet kommande år och hur detta kan omsättas till trovärdiga strategier och nya 
affärsmodeller.  Han tar också upp hur blockchainteknologi kan användas för att möta dessa krav. 
Linda kommer sedan berätta om hur Helsingborgs kommun lyckats ta sin position som Nordens mest hållbara kommun med hjälp av teknologi. 

10.00 Hisspitch – kort presentation av utställarna - KORT PAUS 

10.40   MÄTNING, TRENDER OCH KOMMUNIKATION AV ANALYSRESULTAT 

Heidi Camilla Sagen-Ohren, Managing Director, Microbiology & Food Safety Specialist, Aquatiq Sense 
GFSI-godkända standarder kräver för närvarande övervakningsprogram för miljötester, produkttester och andra tester för att övervaka PRP och oPRP. Att 
övervaka, bevaka trender och visualisera analysresultat är inte så svårt och tidskrävande med rätt verktyg. Automatisk trendanalys och övervakning sparar 
tid och resurser för företag, säkerställer kontinuitet och bidrar till effektiv kvalitetsstyrning, vilket möjliggör snabbare åtgärder. 
- Krav i standarderna avseende provtagning, trendanalys och uppföljning av resultat 

- Hur man ställer in en riskbaserad EMP (Environmental Monitoring Plan) 
- Exempel på hur övervakning och trendning utförs av industrin i dag 
- Exempel på vad du kan använda trendanalysresultat till 
- Exempel på analysportal för trender och övervakning av analysresultat 

11.15    TRICK OR TREAT, SÅRBARA RÅVAROR - FÖREDRAG PÅ ENGELSKA 

INTERTEK: Sandra Meixner, Global Program Manager ATIC Food Authenticity Services in the GBL Food (Bremen) 
INTERTEK: Mercè Sánchez, Global Technical Sector Manager FSMS and GFSI Lead Auditor. (Barcelona) 
En ökande grad av industrialiserad och globaliserad livsmedelsproduktion, handel och distribution för livsmedelsfusket närmare den enskilda 
verksamheten i större utsträckning än tidigare. Därför måste alla som är eller planerar att bli certifierade enligt en GFSI-godkänd standard 
genomföra en dokumenterad sårbarhetsanalys & utifrån detta ta fram effektiva planer för riskreducering och begränsning. 

- Från sårbarhetsanalys till plan för riskreducering och begränsning med exempel från verkligheten. Hur gör jag en plan och vad gör vi om vi hittar något 
avvikande?  

- Källor till food fraud och livsmedelsfusk, hur och var söker jag? Man kan bara hitta något om man söker efter det!  
- Exempel från företag och misstag som ska undvikas. Målet är att ge er en bra uppfattning om hur man genomför sårbarhetsanalys och hur man hanterar 

avvikelser. 
12.00 – 13.00   LUNCH 

13.00      BLAND DE BÄSTA I KLASSEN PÅ HÅLLBARHET! MEN VI ÄR INTE NÖJDA 

Annika Sund, Marknadschef, Leksands Knäckebröd 
Hur har influencers hjälpt till att nå ut med Leksands Knäckebröds hållbarhetsarbete. 

 

 

13.30     MATERIAL I KONTAKT MED LIVSMEDEL SAMT GENOMGÅNG AV KONTROLLWIKI 

Livsmedelsverket - återkommer med föreläsare 
   Vi går igenom den nya kontrollen av kontaktmaterial - FCM - samt går igenom Livsmedelsverkets fördjupande webbplats Kontrollwiki - tips och tricks hur du 
   söker. 

14.00 - 14.15   KORT PAUS därefter PARALLELLA SPÅR – Här väljer du 1 av 2 

14.15 

PASS 1  

Välj 1 av 

följande 

HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR - HUR BÖR VI TÄNKA FRAMÅT OM 
MILJÖ OCH LIVSMEDELSSÄKERHET? 
Ann Lorentzon och Susanna Andersson, Normpack/RISE 
Förpackningar är som alltid ett högst aktuellt område– 

konsumenttryck på klimatsmart och cirkulärt, nya regelverk för plast samt tryck att minska 
matsvinnet sätter höga krav på branschen. Inledningsvis ger Ann en råd och tips hur att 
tänka om framtidens hållbara förpackningar. Susanna fortsätter sedan med att ge en aktuell 
bild över kommande tillsyn i Sverige och kraven i EU för material i kontakt med livsmedel. 

KEMIKALIEHANTERING OCH REACH - HUR UPPFYLLER 
NI DAGENS KRAV OCH LIGGER STEGET FÖRE?  

Nicklas Gustavsson, Ramboll Sverige 

Mängden kemikalier i samhället ökar 
ständigt samtidigt som medvetenheten blir 
större. Nicklas berättar om hur ni uppfyller 
dagens krav och ligger steget före 
morgondagens. 

15.00 - 15.30 KAFFEPAUS 

15.30     ENGAGERA HELA FÖRETAGET MED RELEVANT INTERNKOMMUNIKATION 
Återkommer med föreläsare inom kort 

16.15 – 18.00 ALLA VILL TRÄFFA ALLA – Vem söker du kontakt med, mingel, tipsrunda och träffa utställarna 
19.00    DAGEN AVSLUTAS MED: GEMENSAM 3-RÄTTERS MIDDAG – Med bordsplacering  
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PROGRAM FREDAGEN DEN 20 MAJ 

08.15-08.30 REGISTRERING AV DELTAGARE DAG 2  
08.30    Välkommen till Kvalitet OnLine Storträff 2022  

08.40    VARUMÄRKE OCH KVALITET - HUR HÄNGER DET IHOP OCH HUR BYGGER DE VARANN? 

Thomas von Krusenstjerna, Varumärkesexpert & seniorkonsult inom värdedriven affärsutveckling, ImpctAllt vi stoppar i vår mun ger oss människor en 
smakupplevelse. Att livsmedel är säkert att konsumera utgår nog de flesta konsumenter ifrån i dessa dagar. Därför växer fokuset kontinuerligt på 
upplevelsen och att den upplevda kvaliteten är hög. Thomas ger ett bredare perspektiv på kvalitetsarbetet och dess betydelse för företagets varumärke och 
kommersiella framgång. På vilket sätt bidrar vi som arbetar med kvalitet och hur skall vi förhålla oss till våra kunders och slutkunders förväntningar på 
kvalitet? Det händer mycket på vår marknad och branschen ställs inför nya utmaningar och förväntningar. Detta ställer nya typer av krav på kvalitet och 

även de sätt vi mäter vårt arbete. Det betyder i sin tur att vi som arbetar med kvalitet måste bli ännu mer integrerade i företagets kommersiella process och 
komma närmare såväl marknad som slutkund. Thomas berättar hur ett sådant arbete kan bedrivas och hur man kan kan skapa rätt förutsättningar för en 
kvalitetskultur. En mycket viktig process som binder ihop kvalitetsarbetet med företagets grundläggande värden och stärker varumärket. 
Thomas berättar om vad som är viktigt för dig som arbetar med kvalitet och vem bör du ta armkrok på. 

09.10 - 09.40 KAFFEPAUS 
09.40   FOOD SAFETY = BEHAVIOR - FÖREDRAG PÅ ENGELSKA 

INTERTEK: Mercè Sánchez, Global Technical Sector Manager FSMS and GFSI Lead Auditor (Barcelona) 
Du har kanske de bäst dokumenterade processerna och standarderna för livsmedelssäkerhet i världen, men om de inte konsekvent implementeras av 
människor är de värdelösa. Det vi säger eller skriver om livsmedelssäkerhet är viktigt, men det är inte det som betyder mest. 
Det är vad vi gör - vårt beteende - som betyder mest. Det är praktiskt taget omöjligt att förbättra livsmedelssäkerheten om vi inte påverkar tankar, 
attityder och beteenden hos människor som arbetar med mat. 

Merce kommer att prata om hur du kan förbättra din livsmedelssäkerhetskultur. Hon kommer attvisa på olika sätt att samla information om företagets 
prestationer och hur denna insikt kan kopplas till visionen och genomförandet av en plan för att förbättra livsmedelssäkerhetskulturen. 

10.20   GFSI OCH CERTIFIERING: VAD ÄR NYTT OCH VAD KOMMER? 

Josefine Liew, Managing Director, och Jessica Eriksson Revisionsledare, Valiguard  KIWA 
 

 

 

10.50 - 11.05 KORT PAUS 

11.05     PARALLELLA SPÅR - VÄLJ 1 AV 2      

11.05 

PASS 1  
Välj 1 av 

följande 

CULTURE EXCELLENCE - HUR MÄTER MAN KULTUR RELATERAT TILL LIVSMEDELS-SÄKERHET PÅ 
ETT ENKELT SÄTT? 
Elise Solberg Løvlund, Head of Training & Senior Consultant, Aquatiq Consult 
Elise kommer att presentera Culture Excellence; ett konkret program som gör det möjligt för 
företag att mäta kultur på , och därmed kunna klargöra var utmaningarna ligger. Företaget får ett 
faktaunderlag som gör att de kan prioritera och genomföra åtgärder som verkligen ger effekt. 

Elise kommer också presentera exempel från företag som genomfört programmet. Culture Excellence, är en. av 
de mest erkända och använda metoden för att mäta och förbättra kulturen inom livsmedelsindustrin 

- Erkänd av GFSI och de stora standardägarna av t.ex. BRCGS 
- Baserad på över 15 års akademisk forskning och branscherfarenhet 
- Används av över 5 000 företag i över 85 länder 
- Finns på 53 språk 

NYHETER I EU EKOLOGISKT 
FÖRELÄSARE FRÅN KIWA 
Återkommer med mer info. 

 

11.40  SISTA CHANSEN INLÄMNING TIPSTÄVLING! 

12.00 – 13.00   LUNCH - TIPSTÄVLING - LÄMNA IN DIN SVARSTALONG! 

13.00   TIPS OM HUR DU KAN FÖRBÄTTRA OCH EFFEKTIVISERA DIN REVISIONSPROCESS FÖR ATT MÖTA ÖKADE KRAV 

Daniel Antonsen, Head of industry audits / Senior audit manager, Aquatiq Consult 
Även om standarderna idag är mer komplexa än någonsin, förblir syftet med revision detsamma, förbättra standarden på faciliteter och öka "due 
diligence" i livsmedelskedjan. För att möta komplexiteten i krav (standarder, kunder och myndigheter) måste internrevisionen utvecklas och effektiviseras. 
Resultaten av internrevision måste vara transparenta och aktivt användas för att driva på kontinuerliga förbättringar. Daniel kommer att gå igenom hur ni 
kan förbättra och effektivisera er revisionsprocess och använda resultaten för verklig förbättring. Vidare kommer Daniel att ge er specifika tips inför 
revisionsförberedelserna. 

13.40   PRISUTDELNING 

14.00   LAGBEVAKNING – HUR HITTAR MAN SENASTE NYTT!  Hur bär man sig åt för att hålla sig uppdaterad? 
Anna Wedholm, Senior Food Adviser Herax Food Solutions (tidigare Livsmedelsverket) 
Livsmedelslagstiftningen består av flera hundra rättsakter som ofta uppdateras eller ändras. Hur bär man sig åt för att hålla sig upp- daterad? Vi går 
igenom hur man hittar i EU-lagstiftningen bland ändrings- förordningar och konsoliderade versioner. Som exempel söker vi upp senaste nytt på 
märkningsområdet. Vi ger tips på hjälpmedel som kan underlätta för dig som behöver ha koll på senaste lagstiftningsnytt. 

 

14.45  SUMMERING – AVSLUT  

15.00   TACK FÖR IDAG! 

 


