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Uppgradering FSSC 22000
Vi arbetar med förberedelser för att våra
revisorer skall vara utbildade,
kalibrerade och redo att genomföra
uppgraderingsrevision till FSSC 22000
version 4. Alla uppgraderingsrevisioner
kommer att ske under 2018.
Inget företag är det andra likt, vilket innebär att arbetet med
att integrera förändringarna ser olika ut. Ni behöver
genomföra en Gap-analys för att identifiera behovet av
förändringar i er verksamhetsstyrning. Till stöd finns FSSCdokument och ”Förberedelse för uppgradering”, se
baksida. Där vi tar upp de förändringar i standarden som vi
bedömer påverkar planeringen av uppgraderingsrevisionen.
Andra förändringar i standarden följer vi upp på plats hos er
under revisonen.
Extra aktivitet
Vi lägger upp en extra aktivitet i RISE kundwebb ca 3 månader
före er ordinarie revison. Redovising av era svar på
"Förberedelse för Uppgradering" skriver ni in i "avvikelsen"
och laddar upp verifikat som styrker era svar. Detta är samma
förfaringssätt som för uppgraderingarna till 9001:2015 och

14001:2015 och som en del av redan är bekanta med.
Nyheter i korthet
• Food Fraud - Livsmedelsfusk
• Minst en revision skall vara oannonserad/ 3-års cykel
• Ny klassificering av avvikelser
FSSC 22000 version 4
Part 1. Scheme Overview
Part 2: Requirements for Certification
Part 3: Requirements for Certification Process
Comparsion between FSSC 22000 version 4 and 3.x
Alla FSSC dokument finns att ladda ned på FSSC's hemsida
Scheme /Downloads
Bedömning av era svar
När ni besvarat avvikelsen bedömmer revisorn om det är något
ni behöver komplettera med för att uppgraderingsrevisonen
skall gå så smidigt som möjligt.
Kontaktperson
Ulla-Karin Barr / Jonatan Olausson / eller er revisor
Telefon: 010-516 66 51 / 0101-516 55 63
ulla-karin.barr@ri.se/
jonatan.olausson@ri.se

vgv "Förberedlser för uppgradering"

Förberedelse för uppgradering till FSSC
22000 version 4
Nedan följer ett antal punkter som ingår i nya
standarden som ni skall svara på. För att vi skall
kunna bedöma om det är något ni behöver
komplettera med för att uppgraderingsrevisonen
skall gå så smidigt som möjligt. Kort redogörelse
vad varje punkt har inneburit för er samt laddar
upp verifikat som styrker era svar. Er
redovisning kommer att vara utgångspunkt för
planering av den kommande
uppgraderingsrevisionen.
Fet stil = nytt krav/ ny formulering

4. Food defense – Upprätta, underhålla
och dokumentera riskanalys,
känslighetsanalys, förebyggande insatser
och årlig genomgång (2.1.4.5).

5. Förebygga Food fraud genom att
upprätta, underhålla och dokumentera
potentiell sårbarhet/risker,
känslighetsanalys för era produkter,
förebyggande insatser och årlig
genomgång (2.1.4.6).

1. Aktuella villkor för grundförutsättningarna
skall vara: specificerade, dokumenterade,
validerade (tidigare fullt fungerande) och
verifierade (2.1.3).
6. Använder ni externa lager som "enbart" är till
för er?

2. Finns det grundförutsättningar som ej
gäller för er skall anledning motiveras
och dokumenteras (2.1.3).

7. All nya krav skall internrevideras.

3. Ni skall säkerställa att alla tjänster som
tillhandahålls har specificerade krav, finns
beskrivet för att kunna göra HACCP analys, styrs
i överenstämmelse med PRP krav samt
övervakas. Detta gäller tjänster,
förnödenheter, transporter, underhåll och
utlagda aktviteter (2.1.4.1).
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Er redovisning skall styrka de förändringar som
ni vidtagit för att leva upp till den nya versionen
av FSSC 22000. Ladda upp verifikat som
styrker era svar på avvikelse som finns i RISE
kundwebb kopplad till er extra aktivitet ca 3
månader före uppgraderingsrevisionen.
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9. Har de nya kraven lett till förändringar i era
arbetsätt, t ex ledningens genomgång,
livsmedelsäkerhetsgruppena arbete?

