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Sammanfattning av Allmänna villkor för Certified for self-care 
Svensk Egenvård har tagit fram systemet Certified for self-care som är den enda unikt anpassade 
certifieringen för producenter och leverantörer av kosttillskott, sport- och 
viktminskningsprodukter. Certifierade företag granskas av en oberoende part utifrån hur väl de 
uppfyller myndighetskrav, branschriktlinjer och internationella guidelines. Att vara certifierad är ett 
effektivt sätt att uppvisa ett dokumenterat och seriöst arbete med livsmedelssäkerhet. 
 
 
Certifieringskriterier 
Certifieringskriterierna för Certified for self-
care baseras på myndighetskrav, 
branschriktlinjer och krav från ett antal 
internationellt erkända livsmedelsstandarder 
som till exempel ISO/FSSC 22000, ISO 
9001, Global standard för livsmedelssäkerhet 
(BRC) och International Food Standard IFS.  
 
Gällande certifieringskriterier finns 
publicerade på Svensk Egenvårds hemsida. 
 
Revisioner 
Att certifierade företag uppfyller kriterierna 
kontrolleras genom en större revision på 
plats hos företaget vid förnyelse av 
certifieringen vart fjärde år. Denna tar cirka 
1,5 dag beroende på företagets storlek och 
typ av verksamhet. Då går revisorn och 
ansvariga på företaget igenom 
dokumentation och reviderar ev. produktion. 
 
Den större revisionen genomförs vid 
förnyelse av revision var fjärde år. Varje år 
genomförs en mindre revision av de 
certifierade företagen. De tar 0,75-1 dag 
beroende på företagets storlek och typ av 
verksamhet. År två och fyra kan revisionen 
genomföras genom s.k. kontorsbaserade 
revisioner för företag som inte har egen 
produktion.  
 
Revisionen avslutas med en gemensam 
genomgång av preliminära resultat. 
Alla revisioner genomförs av revisorer från 
av Svensk Egenvård utsett certifieringsorgan.  
 
Revisionsrapport 
Efter genomförd revision får företaget en 
skriftlig rapport från revisorn med resultaten 
från revisionen. Här finns samtliga eventuella 

anmärkningar sammanställda och 
motiverade. 
 
Rapporten är granskad av ytterligare en 
revisor vid certifieringsorganet då större 
avvikelser noterats för att säkerställa 
harmonisering av bedömningar.  
 
Avvikelser 
Avvikelser kan klassas antingen som minor 
eller major. En mindre avvikelse (minor) är 
en upptäckt som indikerar en svaghet i 
ledningssystemet, men som inte har en 
betydande inverkan på ledningssystemets 
förmåga att uppfylla krav eller som riskerar 
systemets leveransförmåga. 
  
En större avvikelse (major) är en avvikelse 
som innebär avsaknad av eller misslyckande 
att uppfylla, införa och underhålla ett eller 
flera av kraven i certifieringskriterierna. Det 
kan också vara en situation som väcker 
betydande tvivel om systemets förmåga att 
leverera de resultat som krävs. 
 
En rapport som inkluderar åtgärder och 
resultat för noterade avvikelser ska skickas in 
till certifieringsorganet inom 3 månader efter 
att certifieringsorganets rapport erhållits. 
Större avvikelser kan ibland kräva ytterligare 
en inspektion på plats och måste alltid vara 
åtgärdade innan certifikat kan utfärdas. 
 
Vid kombination av Certified for self-care 
med ISO/FSSC 22000 kommer tre nivåer av 
avvikelser att användas. Förutom minor och 
major tillkommer critical. 
 
Certifikat 
Företaget erhåller efter godkänd revision ett 
certifikat som visar att företaget uppfyller 
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certifieringskriterierna och gäller hela 
perioden under förutsättning att övriga 
villkor är uppfyllda. 
 
Logotyp 
Certified for self-cares logotyp får användas i 
information om företaget. Logotypen får inte 
användas på produkter eller i 
produktinformation. 
 
På produkter/i produktinformation får 
texten ”Företaget är certifierat enligt 
Certified for self-care.”, alternativt ”Företaget 
X är certifierat enligt Certified for self-care.” 
användas för att visa att företaget är 
certifierat. Motsvarande formulering för 
sport- och viktminskningsprodukter får 
användas när tillämpligt. 
 
Kombinera med andra certifieringar 
Certified for self-care kan kombineras med 
andra certifieringar som ISO 22000 och 
FSSC 22000. Vid kombination med 
ISO/FSSC 22000 kan revisionstiden för 
Certified for self-care reduceras till 0,5 dag. 
 
För mer information om ISO/FSSC 22000, 
se Swedac och FSSC 22000 organisationen. 
 
Överklaga beslut 
Överklagan om beslut från revision kan göras 
till certifieringsorganet. 
 
Uppsägning 

Uppsägning av certifieringen från företaget 
meddelas certifieringsorganet skriftligen 
senast 60 dagar innan utträde. 
 
Force-Majeure 
Om fullgörande av parts skyldigheter 
förhindras av orsaker som rimligen ligger 
utanför partens kontroll ska parten vara 
befriad från dessa så länge hindret föreligger. 
 
 

Sekretess 
Anställda vid certifieringsorganet förbinder 
sig att upprätthålla konfidentialitet och inte 
använda sig av eller lämna till tredje part 
information som överlämnas av kunden i 
samband med tjänsterna utan kundens 
tillstånd. 
 
Uppdatering av certifieringskriterier 
Uppdatering av certifieringskriterier sker vid 
behov. När nya krav införs i 
certifieringskriterierna tillämpas alltid en 
implementeringstid anpassad efter 
uppdateringens omfattning. Certifierade 
företag får de uppdaterade kriterierna 
skickade via mail från certifieringsorganet.  
 
www.svenskegenvard.se 
På Svensk Egenvårds hemsida publiceras 
namnet på samtliga företag som godkänts 
enligt certifieringskriterierna tillsammans med 
information om certifikatets giltighetstid. 
 
Stöd inför revision 
Om företaget önskar kan de välja att göra en 
så kallad förrevision innan de certifieras 
första gången. Detta bokas via 
certifieringsorganet och innebär att företaget 
och certifieringsorganet tillsammans går 
igenom i förväg bestämda punkter för att 
kontrollera vad som eventuellt behöver 
åtgärdas innan en revision. 
 
Offert 
För att bli certifierade enligt Certified for 
self-care kontaktar ni Svensk Egenvård på 
info@svenskegenvard.se. Hit kan ni också 
vända er om ni önskar en offert. 
 
Kontakt på Svensk Egenvård 
För mer information eller frågor kring 
Certified for self-care, kontakta Marie 
Heidenvall, regulatoriskt sakkunnig på 
Svensk Egenvård på 08-545 411 61 
alternativt marie@svenskegenvard.se 

 

https://www.swedac.se/amnesomraden/ledningssystem-for-livsmedelssakerhet/
http://www.fssc22000.com/
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