
Prisuddelinger og høj faglighed ved dette års 
Supply Chain Leaders Forum på CBS 
 

Solen skinnede på Råvarebygningens indgang onsdag eftermiddag, mens smilende og talende grupper af 
mennesker gik ind og ud af bygningen. Og lyste receptionsområdet op med stråler som trængte videre ind i 
det tilstødende foredragslokale, hvor dette års Supply Chain Leaders Forum (SCLF) skulle afholdes.  

Udenfor receptionsområdet havde de fem nominerede til DACHSER og GS1 priserne opstillet boder med 
plakater, hvor de fremlagde deres hovedopgaver og projekter for de deltagende. 

Arrangementet blev åbnet af studieleder, associeret professor Aseem Kinra. Efter en kort introduktion til 
formålet med SCLF og dagens program gav Aseem os hans spændende refleksioner over emnet ’Value 
creating supply chains in a disruptive world’. Afsluttende fortalte studielederen om HD-SCM studiets mange 
faglige muligheder, som de ca. 100 studerende ville blive tilbudt igennem de 4 semestre.  

Søren Grubbe, vice president for Group Logistics and Planning hos FLS, er passioneret omkring emnet 
supply chain innovation, hvilket brændte igennem i hans indlæg ’Leveraging Big data for inventory 
management to create a competitive advantage’. FLS har været igennem turbulente periode, hvilket har 
skabt grobund for ekstraordinære innovationer på såvel den tekniske som den forretningsmæssige front. 
Med over 1 mio komponenter, maskiner på størrelse med højhuse som kræver specialtransport og 
montering on-site hos kunden, med 28 fabrikker og over 50 lagre og distributionscentre er styringsopgaven 
massiv og udfordrende. Gennem øget information fra kundernes maskiner via sensorer, større 
kundeindsigt, transparens og bedre metoder og arbejdsgange i supply chain og logistik afdelingerne er det 
lykkes at nedbringe de globale lagre med knap 425 mio.kr. siden marts 2015. Samtidig med at 
servicegraden er gået op og leveringstiden ned. Imponerende resultater, som bl.a. er lykkes gennem en 
omfattende medarbejderinvolvering og forandringsledelse.  

Aseem Kinra introducerede de to nominerede HD-SCM Business Projects, som begge havde opnået 
karakteren 12. Med blomster, certifikater og klapsalver blev de dygtige studerende hyldet af de godt 60 
fremmødte. Markingchef hos GS1, Sacha Mendes da Silva argumenterede for, hvorfor vinderen af dette års 
GS1-pris var værdig til at modtage prisen til en værdi af 5.000 kr. Innovativ tilgang, omfattende og 
detaljeret analyse med gode anbefalinger var blandt de karakteristika, som det bedste business project 
ydede. Vinderen var ’Re-design af Meyers Contract Catering Webshop’ af Jonas Theis Nielsen, Nanna 
Paludan Feld, Christine Fredborg og Per Laybourn. 

Sacha Mendes da Silva blev efter klapsalverne stående på podiet og fortalte om de fundamentelle 
standarder, som GS1 er med til at etablere og indføre på tværs af hele kloden. Med indlægget ’Unique 
product identification enables supply chains in disruptive times’ blev vi introduceret til stregkoden og de 
fordele, som den bringer, fx sporbarhed gennem en værdikæde. Han brugte bla. Appen ’Tjek kemien’ som 
et eksempel på, hvordan en forbruger kan kontrollere en vare med stregkode for dens indhold af 
eventuelle højrisiko-kemikalier. Et andet eksempel var fra et sygehus i Irland, hvor unik identifikation 
muliggjorde hurtig tilbagekald af problematiske blodprodukter, dedikeret medicinering og effektiviserede 
driften. Endelig viste eksemplet fra Canada hvordan digitalisering af sporbarhed gennem stregkoder kunne 
reducere myndighedernes responstid fra 42 dage til ca 2 timer, hvilket vil sikre at bakteriekatastrofer, så 
som den der dræbte 23 mennesker i Toronto, ikke sker igen. 

Aseem Kinra tog igen ordet og nominerede de 3 indstillede HD-SCM hovedopgaver ud af i alt 6 opgaver, 
som havde fået karakteren 12. En flot præstation at blive nomineret specielt i et år, hvor niveauet var 
ualmindeligt højt med rigtig mange erhvervs og samfundsrelevante opgaver. Alle nominerede modtog 
blomster, certifikat og klapsalver, inden direktør for DACHSER Nordic, Finn Skovbo Pedersen overtog scenen 



og argumenterede for dette års vinder. Exceptionel svær problemstilling, hvor fokus er på en sektor uden 
produkter og med service i højsæde. Gennem nytænkning, alternativ brug af teorier, brug af avancerede 
analyser og simuleringsteknikker er det lykkes to studerende at skabe en forklaring på de komplekse 
relationer der eksisterer mellem sygehusenes behandlingen af tarmkræft og de forberedende 
undersøgelser og udviklingen af den dræbende sygdom blandt befolkningen. Gennem what-if analyser og 
udvikling af anbefalinger har de studerende lagt grundlaget for en væsentlig forbedring af denne del af 
sundhedssektoren. I sandhed en værdiskabelse, som både er til glæde for virksomhed/organisation og 
kunde/bruger, men i høj grad også samfundet som et hele. Finn var derfor særdeles stolt over at kunne give 
Nana Beier og Thomas Fly Højmark DACHSER-prisen for hovedopgaven ’Tarm kræftafdelingen i Region 
Hovedstaden’. Prisen har en værdi af 10.000 kr. 

Afslutningsvist gav Aseem Kinra ordet til stifter og hovedkræften bag Supply Chain Leaders Forum, Expert 
Principal Henrik Knak fra The Boston Consulting Group og formand for AAASCM. Henrik fortalt kort omkring 
næste års arrangement, hvor det er intentionen at CBS og DTU vil slå sig sammen med IDA’s Operations 
Management mhp at skabe et forum på tværs af Danmarks bedste SCM-uddannelser indenfor henholdsvis 
forretning og teknologi. Der vil i den forbindelse blive stiftet en pris til bedste SCM-hovedopgave på DTU. 

Arrangementet blev rundet af med en reception med mad og drikke for at fejre de nominerede og 
vinderne, hvilket også ydede god lejlighed for de fremmødte til at netværke med såvel talere og 
prisuddelere som med hinanden.  

Efter receptionen kunne de nye HD-SCM studerende gå ind til deres første HD-SCM forelæsning på dette 
semester. Solen skinnede fortsat og bragte en begejstring ned fra oven, som satte prikken over i’et for et 
vellykket arrangement. Dette års Supply Chain Leaders Forum 2016 var slut. 

 

 
Vinder af DACHSER-prisen: Nana Beier og Thomas 
Fly Højmark flankeret af Finn Skovbo Pedersen (th) 
fra DACHSER og Aseem Kinra (tv) fra CBS. 

Vinder af GS1-prisen: Christine Fredborg (tv), Nanna 
Paludan Feld, Per Laybourn og Jonas Theis Nielsen 
(ikke på foto) med Sacha Mendes da Silva fra GS1 
holdende checken og Aseem Kinra (th) fra CBS. 

 

For yderligere information: Kontakt Aseem Kinra (+45 2279 3869, aki.om@cbs.dk) eller Henrik Knak (+45 
6177 1316, hkn@aaascm.dk). 

Foto: Copyright AAASCM. 
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