
Som deltager på dette gå-hjem-møde får du både en teoretisk og praktisk gennem-
gang af arbejdet med fødevaresikkerhedsledelsessystemer, og du får gode råd til din 
kommende konverteringsproces.

Gennemgang af ændringerne i ISO 22000 fra den gamle til den nye standard
Du hører om de forskelle, der er mellem ISO 22000:2005 og ISO 22000:2018. Endvidere 
hvilken værdi, du kan forvente, at et implementeret ISO 22000:2018 system vil give din 
virksomhed – og hvilke ledelsesværktøjer, systemet genererer til din topledelse.

Praktisk erfaring med fødevaresikkerhedsledelse og konvertering af standarder
Arbejdet med fødevaresikkerhedsledelse er højt prioriteret hos Skanem Hobro A/S, som er 
en del af en større koncern i bl.a. Scandinavien. På mødet giver virksomheden et indlæg 
om, hvordan arbejdet med fødevaresikkerhedsledelse og kvalitetsledelse giver rammer og 
værdi i hele virksomheden. Hør også om, hvordan man arbejder med konvertering fra én 
ISO-standard til en anden.

Auditors oplevelser og gode råd
Hvad vil auditor se efter i forbindelse med konverteringen?
Hvad skal du være opmærksom på?

På mødet har du mulighed for at stille spørgsmål til FORCE Technologys konsulenter.

Gå-hjem-møde: 
Fra ISO 22000:2005 til ISO 22000:2018
-Kom godt fra start med den nye standard
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Pris

GRATIS! 
Tilmelding efter først-til-mølle 
princippet (45 pladser). 

Der vil dog blive opkrævet et 
gebyr på DKK 500,- hvis man 
er tilmeldt, men ikke møder 
op.

Deltagere på gå-hjem-mødet 
tilbydes 10% rabat på FORCE 
Technologys efterårskurser 
2018 inden for ledelsessys-
temer – indsæt rabatkoden: 
HESOJJS i bemærkningsfeltet 
ved kursustilmelding.
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Registrering og kaffe 

VELKOMST 
Præsentation af dagens program og foredragsholderne.

Hovedpunkter i den nye ISO 22000:2018
v/ konsulent, ledende auditor Heidi Sommer, FORCE Technology 

Grundlæggende koncepter i ledelsessystemstandarder:
• Højniveau struktur
• Fælles tekst
• Procesorientering/ fødevaresikkerhed
• Lederskab
• Plan, Do, Check, Act

Processen med frembringelse af den nye standard
• ISO 22000:2005 – vejen mod færdig standard – ISO 22000:2018

KAFFEPAUSE / NETVÆRK

Fødevaresikkerhedsledelse og kvalitet:  – erfaringer – værdier og konvertering
v/ Koncern kvalitetschef Ebba Jakobsen, Skanem A/S 

• Hvilken værdi skaber fødevaresikkerhed og kvalitet?
• Ejerskab/forpligtelser/ansvar og roller
• Arbejdet med risikovurderinger
• Sikring af løbende forbedringer
• Konvertering – udfordringer/muligheder

Auditors oplevelser og gode råd
v/ Chefkonsulent, ledende auditor Jens Sinding, FORCE Technology

• Hvad betyder den nye standard i praksis?
• Hvilke afvigelser ser en auditor typisk – og hvordan kan virksomheden forebygge disse?

SLUT MED DAGENS PROGRAM
Du er velkommen til at drøfte videre og stille spørgsmål til de to indlægsholdere fra FORCE Technology 
efter det officielle program.

Mødet slutter først, når alle spørgsmål er stillet og besvaret.

Program

FORCE Technology • Hovedkontor • Park Allé 345 • DK-2605 Brøndby • Tlf. 43 26 70 00 • info@forcetechnology.com • forcetechnology.com

Yderligere information 
Fornavn Efternavn: Tlf. xx xx xx xx  / E-mail: xxx@force.dk.

xxxx-x-xx: Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding

Tilmeld dig senest den 17. august 2018 på vores hjemmeside: force.dk/arrangementer

Tilmelding er bindende og foregår efter først-til-mølle-princippet (45 pladser). 
Der vil blive opkrævet et gebyr på DKK 500, hvis man er tilmeldt, men ikke møder op.

Yderligere infomation
Annette Koch Petersen: Tlf. 43 25 16 06 / E-mail: akp@force.dk

4969-1-da


