Kvalitet OnLine Nyhetsbrev - Nytt & uppdaterat nr 3 2017
SNART SOMMAR OCH
LEDIGHET!
Nu har äntligen sommaren
kommit och snart är det
dags för midsommar och
ledighet. Lena påbörjade
sommaren
redan efter storträffen med
en välförtjänt seglingsvecka
i Kroatien.
Bild:Trogir hamn
Detta är sista
nyhetsbrevet innan
sommaren, och vi vill
passar på att sammanfatta
vad som komma skall i
höst.
Trevlig midsommar!

I detta nyhetsbrev - kan du bl.a. läsa om följande


Nya nätverk till hösten
- Kvalitet OnLine Miljö & Hållbarhet
- Kvalitet OnLine Ständiga förbättringar



Nya diskussionsgrupper till hösten
- Livsmedelsbedrägerier (smygstartade i maj)
- FSSC 22000.



Är du med på bild - Kvalitet OnLine Storträff 2017 i Malmö?



Sommarerbjudande medlemskap i Kvalitet OnLine



Svar på inkomna frågor från våra experter

Nätverksträffar september 2017
I september kör vi igång igen, då är det dags för
nätverksträffar.
TEMA: Att komma fram till kvalitets- och
miljömål som engagerar
Läs mer och anmäl dig på hemsidan.
OBS!Vi har ettt nytt sätt att anmäla sig, läs mer
under respektive träff på hemsidan och klicka
på ANMÄLAN!

GULDSamarbetsparte
r

Serviceföretaget inom
skadedjurskontroll, matsäkerhet,
fuktkontroll, husbesiktningar och
brandskydd.

ÄR DU MEDLEM: Är det viktigt att du meddelar
att du inte kan komma -fyll i OSA!
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Vi är specialiserade på magneter,
metalldetektorer,
inspektionssystem och vågar samt
detekterbara produkter för
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20 sept, AAk Karlshamn

21sept, At
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Havilog- Tum
ba

livsmedels- och
förpackningsindustrin.

Lagafors rengöringssystem ger
mervärde åt livsmedelsindustrin
Lagafors levererar kompletta
hygienlösningar från stationära
och mobila rengöringssystem till
diskmaskiner och tillbehör.

Samarbetsparte
r

Nya nätverk i Kvalitet OnLinestart höst 2017

Ständiga förbättringar/LEAN
Äntligen har Lenas dröm gått i uppfyllelse- vi ska
starta ett nätverk inom det hon brinner för!
Ständiga förbättringar!
Till vår hjälp har vi bl.a.Jörgen Kuhne Pågen
(fd. Tetra Pak) och Åke Junland Cloetta
som har jobbat med Lean och ständiga
förbättringar under många år. Läs mer under
respektive träff här.
Den första träffen blir:


Göteborg 8/9



Malmö 22/9



Stockholm 29/9



Miljö & Hållbarhet
Vill du delta i ett nätverk inom miljö och CSR? Vi
håller på att fila på detaljerna, se över experter,
teman och annat. Det blir samma upplägg som
nätverksträffarna för Kvalitet- med en expert varje
gång. Läs mer under respektive träff här.
Vill du anmäla dig så gör du det genom att klicka
på rätt datum nedan och sedan välja att anmäla
dig.
Den första träffen blir:


Göteborg 7/9



Malmö 21/9



Stockholm 28/9

Medlemserbjudanden
Detekterbara plåsterspecialpris från DectaSafe.
Läs mer här.
Produktinspektion/Detekt
erbara produkter från
Mobergs Produktkontroll10% rabatt. Läs mer här.
Gratis behovsanalys av
ert brandskydd, från
Anticimex, se mer här.
Framgångstriloginbokpaket med 3 böcker
om Lean. Specialpris från
Part Development. Läs
mer här.

Kalender - samtliga nätverksträffar hösten 2017

Internrevisionspoolen- nätverksträff/workshop 1 juni 2017
Finns plats för fler!
VÄRDFÖRETAG: Grönsaksmästarna, Helsingborg
I internrevisionspoolen gör man revisioner åt varandra, och denna dag diskuterade vi
detta och hade Ingrid Ascard från företaget HSEQkonsult till vår hjälp. Deltagarna är
mycket nöjda med sitt deltagande, de sa att "man får jättemycket tillbaka", och "man
lär sig hur andra gör."
INTRESSERAD - anmäl dig till lena@kvalitetonline.se

Diskussionsgrupper via Skype - Kvalitet OnLine på riktigt.
NY MEDLEMSFÖRMÅN - gratis deltagande!
Diskussionsgrupp FSSC 22000 via Skype
Ska du införa FSSC 22 000, uppdatera till nya versionen eller vill bara ha någon att
diskutera standarden med? Då kan diskussionsgruppen för FSSC 22000 vara något
för dig. Vi kommer via Skype-möten och diskussionsforum på hemsidan hjälpas
åt. Läs mer och anmäl dig här. Deltagande är gratis om man är medlem i Kvalitet
OnLine.
Första Skype-mötet är den 5/9 kl. 15.
MEDLEMSFÖRÅN: Gratis deltagande i diskussionsgrupper!

Diskussionsgrupp Livsmedelsbedrägerier via Skype
Vi har nu haft ett Skype-möte i Kvalitet OnLine om Livsmedelsbedrägerier - 13
deltagare.
Detta är en gratisförmån i Kvalitet OnLine - är övertygad om att många fler
medlemmar kommer att vilja vara med!
Hemuppgift till nästa Skypemöte är att fundera igenom på vilka sätt man kan fuska
med era råvaror?
Omvärldsbevakning tillsammans med Kvalitet OnLine medlemmar
Vi kommer att göra en lista på företag som deltagarna vill diskutera/höra om någon
annan har kännedom om.
Om någon medlem känner till företaget får dem höra av sig till oss.
Vi kommer även ta upp om någon känner till inom sin bransch specifika risker med
råvaror där man behöver vara extra aktsam.
Nästa Skype-möte är den 5 september kl 13. Läs mer och anmäl dig här.
Hemuppgift till nästa Skypemöte: Fundera igenom på vilka sätt man kan fuska
med era råvaror?
MEDLEMSFÖRÅN: Gratis deltagande i diskussionsgrupper!

Kvalitet OnLine Storträff 2017- är du med på bild?
Vi har även samlat bilder på hemsidan. Är du med på bild? Ta en titt.
I senaste numret av Livsmedel i Fokus kan man läsa om Kvalitet OnLines Storträff,
med rubriken Kvalitetsdagar med fokus på matfusk. Läs mer här.
Vi har börjat planera Storträffen för 2018- boka in den redan nu, det blir
den 24-25 maj 2018.

After Work och frukostmingel i Kvalitet OnLine!

AW i
Malmö och
frukost i
Kalmar
Plats: Quality
Hotel - Malmö
Live
I Malmö träffades
ett glatt gäng för
AW den första
juni (se bilden). I
Kalmar blev det
istället en
frukostträff den
9/5.

Utbildningar
I höst kommer det nya utbildningar som ni har efterfrågat. Vi håller på att se över
detta. Just nu tittar vi på de nedan. Håll ögonen öppna!


Hur riskvärderar man emballage i kontakt med livsmedel



Leverantörsbedömning



Interna revisioner



FSSC 22000



HACCP Fördjupning



ISO 14001 för livsmedelsföretag

Sommarerbjudande medlemskap i Kvalitet OnLine
Gäller t.o.m den 20 aug!
VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM?
ERBJUDANDE: Medlemskapet startar omg och gäller tom den 30 sept 2018
Ingår 4 nätverksträffar på olika värdföretag
(ordinarie är 3 st)
Ingår i medlemskapet:


Deltaga på nätverksträffar på din ort - ingår rundvandring på värdföretaget



Förtur och rabatt på Kvalitet OnLine Storträff den 24-25 maj 2018



Erbjudande från våra samarbetsparter



Rabatt på utbildningar



Nyhetsbrev med senaste nytt och uppdaterat



Inloggning till portal Kvalitet OnLine med fri frågeservice till våra experter



Diskussionsforum- ställ din fråga till nätverket



NYHET! Kvalitet OnLine diskussionsgrupp Livsmedelsbedrägerier och FSSC 22000
ingår som gratis förmån -möte via SKYPE - Möte Livsmedelsbedrägerier - den 5
sept. kl.13.00 - här kan du ställa frågor om leverantörer (om någon känner till/har
kunskap om företaget) - Möte FSSC 22000 - start är den 5 sept. kl 15.00.
PRIS: 8995 kr ex.moms
- start omgående - 30 sept 2018
- ingår 4 nätverksträffar (ord. är 3 st)
Nätverksträffarna är förlagda under sept - nov - mars samt sept 2018

INTRESSERAD: Maila lena@kvalitetonline.se
Kommande nätverksträffar - klicka här!

VARFÖR ÄR DU MEDLEM?
"Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra inom branschen som kanske har
liknande produktion eller är certifierade mot samma standarder."
"Stort nätverk, bra tillfälle/forum för input på både sånt jag behöver lära mig mer
om och om sådant som jag inte visste att jag ville veta."

Tips!
Tips från nätverket kommer man åt om man är medlem.
Valiguard har kommit ut med en nyhetsbrev i maj, och innehåller t.ex.
- information om uppdateringen i FSSC. Läs det här.
Det har kommit in 2 tips i portalen!
- Gratis utbildningar inom listeria och näringsvärden
- Gratis verktyg där man kan samla sina utbildningar. Medlemmar kan läsa
mer här.

Har du frågor - experterna svarar!
Kvalitet OnLine samarbetar med några riktigt kunniga experter. Har du en frågaskicka in den här, välj kategori till vänster. Svaret kommer på hemsidan. Befintliga
frågor och svar hittar medlemmar här.
MEDLEMSFÖRÅN: Gratis frågeservice till våra experter!

Kvalitet OnLines Experter
In memoriaN - Patrick Gustavsson, ControlCert
Det är med sorg i hjärtat som vi tyvärr måste meddela att Patrick Gustavsson, expert i
Kvalitet OnLine, har gått bort. Vi kände Patrick som en glad och engagerad man, som
brann för sitt arbete och kommer att lämna ett stort hål efter sig i Livsmedelssverige.
Vi tänker på hans nära och kära i deras tid av sorg.

INKOMNA FRÅGOR
Samma kläder i
olika zoner?

Torkningsgrad i ekolivsmedel

Finns det några
egentliga krav på att
ha olika kläder i olika
zoner, eller kan man
ha samma kläder i
produktion,
färdigförpackat och
verkstad, t.ex?
Medlemmar kan se
svaret här.

Tar Sverige hänsyn till
vattenhalten/torkningsgraden i
ekologiska livsmedel vid fynd av
pesticider? Medlemmar kan se
svaret här.

Ej genomborrade
ramverk

Förrum till
toaletter

Vad innebär formuleringen:
” ramverk som ej är
genomborrade med hål
eller skruvar och bultar” i
ISO/FSSC 22000?
Medlemmar kan se
svaret här.

Ska man enligt BRC ha
ett individuellt förrum för
varje toalett som finns
inom aktsamhetsområde,
där personal tar av
hygienkläder?
Medlemmar kan se
svaret här.

Kontrollera
IFS-certifikat
på internet
Finns det någon
hemsida där man
kan kontrollera
gällande certifikat på
IFS, på samma sätt
som man kan på
BRC? Medlemmar
kan se svaret här.

Dubbelställa pall
Finns det
någon praxis/regelverk kring
att dubbelställa pall eller är
det upp till oss att
riskbedömma
hanteringen? Medlemmar kan
se svaret här.

Livsmedelssäkerhet

Förpackningar

Livsmedelsjuridik

Ständiga
förbättringar

Miljö, arbetsmiljö o
CSR

Certifiering och
revision

Diskussionsforum
Det har kommit in frågor i diskussionsforumet. Medlemmar kan läsa och diskutera här.
Logga ankomstkontroller?
Jag undrar hur du får ankomstkontroller registrerade och hur du använder
informationen. Exempelvis så undrar jag:
- hur registreras ankomstkontrollen av råvara?
- sparas den i något program/fil?
- återkopplas den till inköp och/lr leverantör?
- kan du få ut statistik?
Är det någon som vill delge mig något på ämnet? Såväl superba som riktigt dåliga lösningar är av intresse
så att jag kommer framåt så fort som möjligt med så få felkörningar som möjligt.

Shorts, okej?
Vi pratade om skyddskläder för anställda. Hur är det med shorts, får personalen i produktionen använda
shorts? Räknas det som skyddskläder? De får ju exempelvis ha t-shirt på sig och det känns ju som större
"kontamineringsrisk".

ÄNTLIGEN SOMMAR!
Vi på Kvalitet OnLine önskar dig en
trevlig och skön sommar!
Förhoppningsvis får du också tid och ro att
njuta av sommar och semester såväl som
umgås med nära och kära innan det är
dags att ta nya tag till hösten.

Här kommer ett litet tips
till hängmattan
Lyssna på podden - vad betyder
kreativitet?
Vi ses på höstens träffar!

Om Maria Lindén:
Bland hennes erfarenheter finns arbete som chef inom
CSR, grundare av en kommunikationsbyrå, projektledare
för diverse samhällssatsningar och grundare av ett
prisbelönt utbildningsprojekt. Med över tio års erfarenhet
av ledarskap och kommunikation för goda syften har hon
nu lanserat boken ”Livsledarskap – framgång, hälsa och
meningsfullhet på 30 dagar”.

Glad sommar önskar Camilla och Lena på Kvalitet OnLine!
Lena Persson | lena@kvalitetonline.se tel. 042 – 44 99 390 | mobil 0760-120015
Bendzgatan 45, 256 57, Ramlösa | Svenska Kvalitetssystem AB | www.kvalitetonline.se

