Nyhetsbrev - nytt och uppdaterat Kvalitet OnLine - juni 2019

Bilden är från torsdagens mingel på 16:e våningen!

Vi hoppas att ni har haft en trevlig
midsommar! Kanske har du redan gått på
semester eller så är det snart dags.

GULDSamarbetspartner

Vi på Kvalitet OnLine vill passa på att tacka
för detta första halvår av 2019 som har gett oss
många tips och ideer. Fortsätt att berätta för oss
vad DU vill så ser vi gemensamt till att resten av
2019 och 2020 blir lika fantastiskt!

Deltager på
nätverksträffarna under
september månad!

Du kan redan nu gå in och anmäl dig till höstens
träffar.Och du som ännu inte är medlem har
möjlighet att gå in och testa för att se vad det
ger att vara medlem! ANMÄL DIG HÄR
Som sagt, sommaren står för dörren och för
många av oss innbär det ett avbrott från vardagen.
Några av er har sin mest hektiska period nu under
sommaren och kör så det ryker på alla plan!
Oavsett vilket, vill vi önska dig en skön sommar
och hälsa dig välkommen tillbaka till en spännande
höst!

I det här nyhetsbrevet kan du läsa
om:


För enkel kommunikation - Vår nya Medlemsportal
Workplace



Höstens nätverksträffar i september - anmäl dig
redan nu!



Nästa års Storträff den 14-15 maj 2020 - 10årsjubileum!



Kvalitet OnLine medlemserbjudande



Inkomna frågor till Kvalitet OnLine Experter



Inkomna frågor från medlemmar i
medlemsportalen Workplace



Inkomna tips från våra experter

Från Storträffen 2019
Reportage och bilder från Kvalitet OnLine Storträff
16-17 maj 2019

Vi är specialiserade på
magneter, metalldetektorer,
inspektionssystem och vågar
samt detekterbara produkter för
livsmedels- och
förpackningsindustrin.

Deltager på
nätverksträffarna
under november månad!

Centuri underlättar för dig i ditt
arbete! Vi är ett
framtidsorienterat IT-stöd för
effektiv dokument-, avtals-,
avvikelse- och ärendehantering.
Det går även att visualisera
processer som enkelt kan
kopplas till dokumenten.

Deltager på
nätverksträffarna under
mars 2020!

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

Läs mer om talarnas presentationer och se bilder från
workshops, mingel och torsdagens middag!
LÄS MER HÄR Är du med på bild?
Reportage i Svenska Livsmedel juni 2019 - Kvalitet
och hållbarhet i fokus på Storträffen

Ny uppdaterad Integritets- och
cookies policies Kvalitet OnLine.
Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt medlemsskap, därför vill vi
upplysa dig om att vi uppdaterat vår information gällande hantering av
personuppgifter. Mer information finns här.

Vi välkomnar nya medlemmar!
Jessica Vidlund, Styckmästarna - Göteborg
Bonna Sørensen, Einar Willumsen - Malmö
Sofie Villman, Trensums Food - Kristianstad

Nyheter i medlemsportalen Workplace
Medlemsportalen Workplace – diskutera med dina nätverkskollegor i Kvalitet
OnLine.
Med de nya digitala verktygen kommer vi alla närmare varandra då möjligheten att
nätverka ökar för alla, men kanske mest för de medlemmar som finns på större
avstånd! Nu har ni en gyllene möjlighet att diskutera förändringar, flaskhalsar eller
andra möjligheter till förbättringar till och med direkt i mobilen!
Vi kommer till hösten att ha en genomgång av Workplace i varje lokal grupp för att ni
ska få det mesta möjliga ut av detta verktyg i ert nätverkande.
Som medlem kommer du att använda Workplace som kommunikationsmedel
både med övriga medlemmar och Kvalitet OnLine.

Ladda ner Kvalitet OnLines presentation och manual till Workplace

Ställ in hur många aviseringar du vill ha i Workplace!
Klicka på kughjulet uppe till höger när du är inloggad på Workplace.
Välj Inställningar > Aviseringar och välj hur du vill bli uppdaterad!

Kommande nätverksträffar under september
NYHET! Lokala gruppledare i varje nätverk!
Kvalitet OnLine utvecklar nätverksträffarna med nya lokala gruppledare fr.o.m.
hösten 2019


Helsingborg – Calle Lindblom



Malmö – Ingrid Ascard



Kristianstad – Viveka Lohman



Göteborg – Christina Jalneskog



Stockholm – Camilla Gyllenflykt och Joachim Malmberg



Miljö och hållbarhet - Elisabeth Ernehag



INTERNA REVISIONER - Internrevisionspool –Livsmedel - QMG by Sydmark –
Ulrika Sydmark

De lokala gruppledarna kommer att ta hand om nätverksträffarna samt utveckla nya
grupper i medlemsportalen Workplace.

Lena kommer att ta hand om administration och tillsammans med gruppledarna i
Kvalitet OnLine utveckla nätverkskonceptet, både fysiskt och digitalt.

TEMA NÄTVERKSTRÄFFAR SEPTEMBER 2019
AVVIKELSEHANTERING med rotsorsaksanalys – Hur får vi
liv i avvikelsehanteringen?


System för att dokumentera avvikelser



Hur får man folk att logga avvikelser?



Hur engagera ledningen



Hur gör man beräkningar på kostnaderna

Ingår workshop!

Kalmar

Helsingborg

Göteborg



17 sept, start kl 9.00







Värdföretag: Återkommer

18 sept, start kl
8.00

19 sept, start kl
9.00



Värdföretag:
Cloetta Nutisal



Värdföretag:
Pågen Göteborg

Lokal nätverksledare:
Calle Lindblom

Lokal nätverksledare:
Christina Jalneskog

Kristianstad

Malmö

Stockholm



24 sept, start kl
9.00



25 sept, start kl.
8.15



26 sept, start kl 9.00







Värdföretag:
Source Food
Production

Värdföretag:
Öresundschark

Värdföretag:
Arvid Nordquist HAB

Lokal nätverksledare:
Viveka Lohman

Lokal nätverksledare:
Ingrid Ascard

Lokal nätverksledare:
Camilla Gyllenflykt och Joachim
Malmberg

Ej medlem och önskar deltaga och testa, anmäl dig nedan.
Det kommer att finnas med en lokal nätverksledare på varje träff för att leda en
del av träffen!
På varje nätverksträff nedan ingår rundvandring i produktionen!
OBS! Gäller om du ej tidigare har testat senaste året och ej är konsult!
ANMÄLAN - Läs mer och anmäl dig!
Anmäl dig här

KOMPETENSNÄTVERK FÖR INTERNREVISORER INTERNREVISIONSPOOL

Nätverksträff/workshop - finns plats för fler!
2 sept, start 9.00
Plats: Lyckeby Culinar, Fjälkinge, Kristianstad
Agenda:
– Genomgång utförda revisioner och vilka förbättringar behöver vi göra?
– Planering kommande byten
– Övriga frågor
Deltagande företag i Kvalitet OnLine Internrevisionspool:
BRC – Lyckeby Culinar

FSSC 22000 – Lyckeby Starch
FSSC 22000 – Grönsaksmästarna
ISO 22000 – FoodTankers
ISO 22000 – Nordic Sea Winery
Ny gruppledare / ansvarig för INTERNA REVISIONER – Internrevisionspool –
Livsmedel
QMG by Sydmark – Ulrika Sydmark
Även du som inte vill byta kan vara med i detta nätverk. Ingår en nätverksträff per år där
vi utbyter erfarenheter.

Läs mer här
Anmäl dig här

AFTER WORK och kommande "minievents" under hösten
Vi kommer tillsammans med våra samarvetspartners anorda frukostmöten,
luchmöten och AW!
Dessa kommer att läggas upp på vår hemsida under evenemang.
EXEMPEL PÅ KOMMANDE EVENT:


TEMA: Regelverket kring biociddirektiven – varför kom regelverket till, vad gäller egentligen och hur
ska lagstiftningen tolkas gällande skadedjurssäkring?



TEMA: Hållbarare rengöringsteknik inom livsmedelsindustrin



AFTER WORK är mycket efterfrågat, och något vi kommer att arrangera under hösten!

Fler teman samt tid och plats kommer!

Kvalitet OnLine Storträff 2020 - BOKA IN REDAN NU!
Bilder från årets storträff! Här tog alla chansen att diskutera kvalitetsfrågor och knöt nya
samarbetskontakter!

Den 14-15 MAJ 2020 - 10:e
året!
En succé - Sveriges viktigaste mötesplats!
Plats: Malmö Arena Hotel
Alla är hjärtligt välkomna!
Årets storträff fick högst betyg hittills 4,65 av 5
möjliga!

Kvalitet OnLine medlemserbjudande!

Snabb kontroll av
listeria (test av listeria
monocytogenes)
Erbjudande: 5% rabatt.
Erbjudandet gäller t.o.m 25
aug 2019
Ange kampanjkod:
"KvalitetOnLine"
SwabSURE ListeriaP är ett test
avsedd för direkt detektion av
patogena Listeria
monocytogenes och Listeria
ivanovii, i omgivningsprover från
ytor i kontakt med livsmedel
eller andra produktionsytor.

10% rabatt på Detekterbara Produkter
Erbjudandet gäller t.o.m 30 april 2020
Ange kampanjkod: ”KOL2019”
Mobergs har 25 års erfarenhet av produktkontroll
och materialsortering för den skandinaviska
tillverknings-, process- och återvinningsindustrin.
Med specialisering på metalldetektorer, magneter,
röntgenteknik, vågar samt optiska kontroll- och
sorteringssystem säkerställer vi produktflöden
utan avvikelser.
MOBERGS Produktkontroll AB
Fredrik/Martin/Niclas, 040-6808060
sales@mobergs.com, www.produktkontoll.se

Kontaktperson: Jimmy
Gustafsson
jimmy.gustafsson@triolab.se
031-335 13 67

Beställ nyhetsbrevet och få
Svenska Livsmedel digitalt gratis
under 2019
Erbjudandet gäller t.o.m 31 december 2019
Du beställer
på www.livsmedelsnyheter.se/nyhetsbrev/
Tidningen Svenska Livsmedel &
Livsmedelsnyheter.se
Livsmedelsnyheter.se är en sajt med dagliga
nyheter från livsmedelsbranschen. Här speglar
vi allt som
händer i branschen och livsmedelsindustrins
värdekedja.
Sajten är ett led i vidareutvecklingen av
tidningen Svenska Livsmedel, utgiven av Trade
Promotion Förlag
AB, som även ger ut tidningen nord emballage
med sajten Packnews.se.
nord emballage ambition är att täcka så många
ämnen som möjligt som är relevanta för den
förpackande industrin.
Hans Friedsam - Svenska Livsmedel /
Nordemballage
Klicka
här: www.livsmedelsnyheter.se/nyhetsbrev/

Workshop – Så får man
med sig organisationens
alla medarbetare i
förbättringsarbetet varje
dag! Erbjudande: 17 500
kr där normalpriset är 25
000 kr (30% rabatt)
Erbjudandet gäller t.o.m: 1 okt
2019
Faktisk reskostnad tillkommer.
Workshopen genomförs under en
halv- eller heldag och riktar sig till
ledningsgruppen. Dagen varvar
teori, gruppdiskussioner och
praktiska övningar och i slutet av
dagen kommer man att veta vad
man bör göra på kort som på lång
sikt för att lyckas få med sig alla
medarbetarna i förbättringsarbetet
varje dag.
Kontaktperson: Ola Johansson
www.partdevelopment.se
Tel. 0768-798902

10% rabatt på
’Listeria Isolation
Transwab (25/förp)

Medlemserbjudande: Anticimex Digitala
temperaturkontroll - 10% på system med
trådlös övervakning och larm dygnet runt

Erbjudandet gäller
t.o.m 31 Dec 2019

Erbjudande gäller t.o.m 30 april 2020:

Ange kampanjkod:
”KVALITET2019” i

Felaktiga temperaturer i viktiga utrymmen kan orsaka

Ange kampanjkod: "Kvalitet OnLine"

kassan
IWAB (Indevex Watertech
AB) erbjuder ett komplett
program av produkter och
tjänster inom
livsmedelssäkerhet.
Vårt mål är att erbjuda dig
marknadens bästa
produkter inom
livsmedelssäkerhet med
ständig fokus på miljö,
kvalitet och förbättringar.
Vår affärsidé grundar sig
på tre huvudsegment som
kan sammanfattas i
ledorden:
Analysera – produkter och
tjänster för analys av
livsmedel och
produktionsmiljöer.
Åtgärda – gröna och
innovativa rengörings- och
desinfektionsmedel.
Förbättra – produkter och
tjänster för effektivare
processflöden och
personalutveckling.

många problem. Med trådlös övervakning har du alltid
full kontroll på temperaturen, var du än befinner dig.
Tack vare gränsvärden och larm får du dessutom en
tidig varning om felaktiga temperaturer uppstår, vilket
minskar risken för stora ekonomiska förluster. När du
tecknar 3 årsavtal med oss, lämnar vi 10 % på
avtalspremien på tjänsten Digital temperaturkontroll.
Kontaktperson; Jessica Sjöö
jessica.sjoo@anticimex.se
070-263 38 61
Lars Ekstrand
070-915 01 95

Peter Gibson
Jan-Olof Lundin
www.iwab.se
031-742 95 60

Som medlem i Kvalitet OnLine kan du ställa frågor till våra
experter!
Experterna svarar - Se nedan!
Kvalitet OnLine samarbetar med några riktigt kunniga experter. Har du en fråga, eller
vill läsa svar på frågorna, klicka här för att logga in i portalen (gäller medlemmar).
EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM VÅRA EXPERTER HAR SVARAT PÅ:


Hej, fråga om BRC och hantering av journaler på linjen. Vi har i dagsläget så
att operatörer signerar och sedan kontrolleras journalerna, att de signerats, av
resp linjechef. Jag tycker inte riktigt jag kan hitta ngt krav på det i standarden
så det borde vara ok att ex en operatör från en annan linje kontrollerar(?) och
sedan behöver bara linjechefen göra stickprov. Förutsatt att det inte varit
problem med den aktuella journalen och dess signering och att kontrollerande
operatör har kompetens som krävs att bedöma.



Det har ju bestämts att engångsplast ska förbjudas inom EU (från 2021). Jag
undrar hur detta påverkar livsmedelsindustrin. Vi på Annas har ju t.ex.
plasttråg som pepparkakshusen ligger i, och cellofanplast runt
pepparkaksrullar. Räknas det som engångsplast?



Spårbarhet & återkallelse gällande ISO 22000. ex o-ringar som kan komma i
kontakt med livsmedlet?
Hej, kan man tillåta exponerade smycken (typ ögonbrynspiercing) om de är
övertejpade med godkänt plåster enligt BRC? (förutsatt att risken för
främmande föremål på olämplig plats inte bedöms öka)



Hej, kan man tillåta exponerade smycken (typ ögonbrynspiercing) om de är
övertejpade med godkänt plåster enligt BRC? (förutsatt att risken för
främmande föremål på olämplig plats inte bedöms öka)

Inkomna diskussionsfrågor - finns i medlemsportalen
Workplace
FRÅGOR SOM DISKUTERAS I MEDLEMSPORTALEN JUST NU:


Vilka levererar till USA och har jobbat igenom FSMA?



Jag skulle gärna prata med någon som kan berätta om grunderna i RSPOcertifiering.



Någon som har erfarenhet att hantera hjorthornssalt?



Någon som har ett bra tips på bra skotvätt? Ska helst inte ta för mycket plats.

Inkomna tips


Nya FSSC 22000 version 5 är publicerad
Expert: Bergström & Hellqvist
LÄS MER HÄR - Finns i vår medlemsportal



Nu finns ISO 22000:2018 på svenska
Expert: Bergström & Hellqvist
LÄS MER HÄR



Nyheter i BRC Food v. 8, BRC Pack och IFS Food
Expert: Valiguard SAI Global
LÄS MER HÄR

FAKTARUTA OM NÄTVERKET KVALITET ONLINE
KVALITET & HÅLLBARHET
Livsmedelsnätverk med fysiska nätverksträffar!
Ett förtroligt nätverk där alla delar ambitionen att hjälpa varandra att bli bättre - varje dag!
Nätverksgrupperna möts på olika värdföretag. Rundvandring i produktionen ingår.
Platser: Malmö - Helsingborg - Kalmar - Kristianstad - Göteborg - Stockholm
Temat för nätverksträffarna har ett tydligt utbildningsfokus och det ingår alltid workshop.
Allt material ifrån träffarna går att läsa i portalen!
WORKPLACE NÄTVERKA ONLINE – UTBYT ERFARENHETER MED DINA
NÄTVERKSKOLLEGOR!
Den digitala nätverksgruppen i portalen Workplace ger fantastiska förutsättningar att samla
information och nätverka på ett enkelt sätt. 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 Experter
Livsmedelssäkerhet

Livsmedelsjuridik

Miljö, arbetsmiljö o
CSR

Förpackningar

Ständiga
förbättringar

Certifiering och
revision

Allergener

Certifiering och
revision

Certifiering och
revision

Märkning

Nu är det dags för sommar, sol, semester och återhämtning!
VI ÖNSKAR ER EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Nu går vi också på lite ledighet. Vi önskar
er en skön sommar och så ses vi till
hösten, hälsar Maria och Lena!

Lena Persson | lena@kvalitetonline.se tel. 042 – 44 99 390 | mobil 0760-120015
Bendzgatan 45, 256 57, Ramlösa | Svenska Kvalitetssystem AB | www.kvalitetonline.se

