
Årsberetning 2011
Center for Biosikring og -Beredskab

Statens Serum Institut



2

Indholdsfortegnelse

1.   Resumé       3

2.   Biologiske sikker heds trusler      5

3.   Trussels- og risiko vurdering     6

4.   Forebyggelse og biosikring     8

5.   Udredningsberedskab      10

 5.1  Udredningsholdenes opbygning   10

 5.2 Udviklingsprojekter understøtter beredskabet   10

 5.3  Krisestruktur      11

 5.4  Hændelser       11

 5.5  Evaluering af gennemført indsats    12

 5.6  Beredskabssamarbejdet    12

6.   Analyse       13

7.   Ekspertstøtte       14

8.   Modforanstaltninger       15

9.   Nationalt samarbejde      16

10.  Internationalt samarbejde      17

11.  Undervisning og formidling      19

12.  CBB’s organisation      20 

13.  Appendix: Aktiviteter       21

 13.1  Undervisning      21

 13.2  Virksomhedsbesøg     22

 13.3  Eksterne møder     22

 13.4  Konferencer, internationale     23

 13.5  Øvelser       23

 13.6  Kurser og seminarer     23

 13.7  Ikke klassificerede publikationer   24

 
 

 
 



3

Biosikring indebærer, at alle virksomheder, der 

arbejder med materialer, som kan misbruges 

til fremstilling af biologiske våben, skal opfylde 

visse sikringsbestemmelser og have tilladelse 

til arbejdet fra Center for Biosikring og -Bered-

skab (CBB). 

I 2011 har en række virksomheder fået til-

ladelse til at arbejde med disse materialer 

på baggrund af blandt andet udarbejdelse af 

sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner samt 

udpegning af sikringsansvarlige, der har skullet 

gennemgå CBB’s obligatoriske kursus. Desuden 

har CBB foretaget virksomhedsbesøg, der har 

til formål dels at vejlede virksomhederne i 

biosikring dels at kontrollere, at de opstillede 

krav efterleves.

Den bioteknologiske udvikling foregår i et 

hastigt tempo og medfører en lang række 

positive konsekvenser, men også at mulighe-

derne for at producere og anvende et biolo-

gisk våben er stigende. Et vigtigt fokusområde 

for CBB er at øge bevidstheden om misbrugs-

mulighederne i forhold til ny teknologi. I 2011 

er der igangsat en indsats med at udvikle 

undervisning i sikringskultur i forhold til de 

videregående naturvidenskabelige uddannelser 

med henblik på at øge studerendes bevidsthed 

om, at visse typer ny teknologi og viden kan 

misbruges. Arbejdet vil blive videreudviklet i 

2012 med undervisning på universiteterne.

CBB har døgnet rundt et beredskab til at 

imødegå faren ved et udslip eller angreb med 

farlige biologiske stoffer. Hvis der opstår 

mistanke om et biologisk angreb eller farligt 

udslip, udreder centret, hvad der er foregået, 

og beslutter, hvordan faren skal imødegås. 

Også i 2011 var der en række tilfælde, hvor 

politiet kontaktede CBB med mistanke om 

tilstedeværelse af farligt biologisk materiale. 

Nogle henvendelser kunne umiddelbart afvises 

ud fra en faglig trusselsvurdering, mens det i 

andre tilfælde var nødvendigt at indsætte cen-

trets udredningshold for at foretage nærmere 

undersøgelse af materialet. Alle hændelser 

afvikledes rettidigt uden fare til følge.

Danmark medvirker også internationalt til at 

imødegå spredningen af biologiske masse-

ødelæggelsesvåben. I 2011 fremsatte Danmark 

gennem Udenrigsministeriet et tilbud til FN’s 

kontor for nedrustning om at stille praktiske 

redskaber i form af CBB’s operative hold til rå-

dighed for FN’s generalsekretær. Derved øges 

FN’s muligheder for at undersøge mistanke 

om overtrædelser af Den Biologiske Våben-

konvention, BTWC, og modvirke spredning af 

masseødelæggelsesvåben. FN har udtrykt stor 

interesse for det danske bidrag, og i 2012 skal 

det yderligere afklares, hvorledes Danmark kan 

1.   Resumé

CBB leverer ekspertbistand til Danmarks 

internationale arbejde med at begrænse 

spredningen af biologiske våben
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bidrage til træning og øvelse, så denne kapaci-

tet styrkes. 

Der er i 2011 pågået et omfangsrigt strategiar-

bejde, der er mundet ud i en 5-årsstrategi for 

centret med formulering af CBB’s mission: At 

skabe tryghed ved at forebygge og imødegå 

biologiske angreb og udslip samt centrets 

vision: At sikre, at biovidenskab kun tjener en 

gavnlig teknologisk udvikling og ikke bevidst 

bruges til skade for nogen. Som en del af 

strategiarbejdet er der desuden blevet iden-

tificeret forkantsområder af særlig vigtighed. 

Arbejdet vil blive fulgt op af årlige handlings-

planer og justeringer i strategien. 
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Biologiske våben er en del af de såkaldte 

CBRN-våben (kemiske, biologiske, radiologiske 

og nukleare), eller til tider kaldet masseøde-

læggelsesvåben. Selvom CBRN-våben grup-

peres sammen i denne kategori, er der stor 

forskel på våbentyperne. Biologiske våben er 

således afgørende anderledes end fx kemiske 

og radiologiske. Det samme gælder inden for 

biologiske våben, hvor nogle våbentyper ikke 

har egenskaber til at slå mange mennesker 

ihjel, mens andre typer er deciderede masse-

ødelæggelsesvåben. Denne variation, kombi-

neret med nye teknologier som fx syntetisk 

biologi og det forhold, at det i dag er muligt 

for personer med begrænsede videnskabelige 

kompetencer og ressourcer til rådighed at ud-

føre arbejde, der for bare for år siden krævede 

væsentligt mere etablerede faciliteter, gør, at 

det er sværere end nogensinde at forudsige 

misbrugsmulighederne i forhold til biologisk 

våbenudvikling. Et vigtigt element i denne 

sammenhæng er den såkaldte dobbelt anven-

delsesproblemstilling, der betyder, at biologi-

ske stoffer, materiale og viden er tilgængelig 

i en lang række legitime sammenhænge i 

samfundet – fx i forsknings-, hospitals- og 

produktionssammenhænge. Noget af dette 

materiale kan også anvendes i våbensammen-

hæng, men det er langtfra tilfældet med det 

hele. Vurdering og imødegåelse af misbrugs-

potentiale er derfor afhængig af ekspertfaglig 

indsigt inden for bl.a. mikrobiologi, lægevi-

denskab og våbenekspertise. Desuden er det 

nødvendigt at have en evidensbaseret tilgang 

til området, hvor forsøg og afprøvninger er 

en integreret del af analysen af, hvorvidt og 

hvor nemt en given teknologi eller udstyr kan 

misbruges.

Center for Biosikring og -Beredskabs indsats i 

forhold til biologiske trusler tager, som oven-

stående figur viser, overordnet udgangspunkt 

i trussels- og risikovurderinger; forebyggelse 

og biosikring; imødegåelse og udredning samt 

modforanstaltninger og genop retning.

2.   Biologiske sikker heds trusler 
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Det første skridt på vejen mod effektivt at 

forebygge og imødegå biologiske trusler er 

præcise analyser af truslens og risikoens 

karakter. Det sikrer, at de sikrings- og bered-

skabsmæssige bestræbelser prioriteres bedst 

muligt. 

Center for Biosikring og -Beredskabs analyser 

foretages dels på et generelt niveau, hvor 

der fx kan være tale om indikationer på, at 

en given ny teknologi kan have misbrugspo-

tentiale. Til vurdering heraf foretager centret 

blandt andet egne forsøg og afprøvninger, 

der afhængigt af resultaterne vil kunne få 

direkte betydning for gældende sikringskrav til 

virksomheder, der arbejder med kontrolbelagt 

materiale. Det er i den forbindelse CBB’s mål 

at opstille så balancerede sikringskrav som 

muligt. På den ene side skal virksomheder ikke 

pålægges flere krav end højst nødvendigt, da 

arbejdet skal kunne foregå så smidigt som 

muligt. På den anden side skal kravene være 

på et tilstrækkeligt højt niveau i forhold til 

farligheden af det pågældende materiale. 

I konkrete situationer, hvor der mistænkes 

anslag eller udslip af farlige biologiske stoffer 

anvender CBB en taktisk trussels- og risikovur-

deringsmetode. Dette blev foretaget en række 

gange i 2011 primært på baggrund af hen-

vendelser fra politiet. CBB’s koncept for disse 

vurderinger gør, at en række hændelser, hvor 

der er mistanke om tilstedeværelse af farligt 

biologisk materiale, kan håndteres, uden at 

CBB behøver at indsætte udredningshold, og 

uden at politiet skal foretage afspærringer. 

3.   Trussels- og risiko vurdering

Herved undgås, at der skabes unødig frygt og 

uro i befolkningen. Det skal understreges, at 

der ved tvivl indsættes udredningshold til at 

undersøge omstændighederne nærmere.

 

CBB’s overordnede metode for trussels- og 

risikovurderinger er dynamisk, og der er i 

2011 foretaget et løbende arbejde med at 

tilpasse de forskellige komponenter, ligesom 

der for hver enkel fase i vurderingen indgår 

yderligere klassificerede elementer, herunder 

blandt andet inddelinger af biologiske stoffer i 

farlighedhedsgrader i forhold til deres våben-

egnethed. 

CBB præsenterede i oktober 2011 sit koncept 

for trussels- og risikovurderinger på en inter-

national workshop i USA om CBRN-trusler og 

-risici arrangeret af det amerikanske Depart-

ment of Homeland Security.

Centret har desuden i 2011 leveret konkrete 

bidrag til trusselsvurderinger fra Forsvarets- og 

Politiets Efterretningstjenester.
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Risikoen ved anvendelse af et givent 

biologisk våben defineres ved mulighed 

for anvendelse gange konsekvensen 

heraf
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Danmark har tiltrådt Den Biologiske Våben-

konvention, BTWC, der forbyder udvikling og 

anvendelse af biologiske våben. Danmark  

er desuden som en lang række andre lande 

i kraft af FN sikkerhedsrådsresolution 1540 

forpligtet til at indføre nationale biosikrings-

tiltag. I Danmark er det baggrund for lov og 

bekendtgørelse om sikring af visse biologiske 

stoffer og relateret materiale. Center for Bio-

sikring og -Beredskab er den danske myndig-

hed for biosikring.

Ved at opretholde en god biosikringskultur og 

overholde reglerne på området bidrager den 

enkelte virksomhed til at modvirke spredning 

af materiale, der kan anvendes til fremstilling 

af biologiske våben. Samtidig sikrer virksom-

heden sig mod at blive misbrugt som ufrivillig 

leverandør af biologiske våbenkomponenter, 

hvilket — selv om det skulle ske uforvarende 

— kan forventes at have en negativ betydning 

for virksomhedens omdømme. 

I 2011 har CBB udstedt en række tilladelser 

til virksomheder, hospitaler og forsknings-

institutioner til at besidde og arbejde med 

materialer, der vil kunne misbruges. Tilladelser 

er blevet udstedt, efter at CBB på baggrund af 

virksomhedens ansøgning har vurderet, at for-

målet med arbejdet er legitimt, og at virksom-

hedens sikringsforanstaltninger er tilstræk-

kelige i forhold til det materiale, virksomheden 

arbejder med. Desuden er det et krav for 

tilladelse, at virksomheden har haft en eller 

flere medarbejdere på CBB’s obligatoriske kur-

sus for sikringsansvarlige, og at den pågæld-

endes kursusdeltagelse er blevet godkendt. I 

2011 afholdtes en række kurser for kommende 

sikringsansvarlige. 

I 2011 opstod en situation, hvor forskere 

havde udviklet en ny og farlig variant af H5N1-

influenza. Dette har medført internationale 

drøftelser blandt andet af, hvilken betydning 

det har for international sikkerhed og biosik-

ring. På CBB’s hjemmeside, biosikring.dk er 

vejledning og information til virksomheder 

og institutioner løbende blevet offentliggjort 

og opdateret i 2011. Blandt andet er reg-

lerne vedrørende teknologi, der skal forstås 

som viden, der har et legitimt formål, men 

vil kunne misbruges i forbindelse med biolo-

gisk våbenudvikling, justeret. Det betyder, at 

virksomheder, der udvikler sådan teknologi 

fremover, inden arbejdet påbegyndes, skal 

indhente vejledning og eventuelt tilladelse 

hos CBB med henblik på at begrænse mis-

brugsmulighederne. Typer af teknologi, der 

kan være tale om, er fx: ændring af patogener, 

så de ikke kan påvises, eller så eksisterende 

vacciner eller behandling ikke virker, øgning 

af mikroorganismers sygdomsfremkaldende 

egenskaber eller udvikling af nye biologiske 

stoffer med alvorlige eller forøgede muligheder 

for at forvolde skade. Hvorvidt der er behov 

for decideret tilladelse, eller om vejledning er 

tilstrækkeligt, kommer an på en konkret vur-

dering af projektets misbrugspotentiale.

Fysiske biosikringstiltag som fx låse, alarmer 

og lagerlister kan ikke stå alene. Sikringskultur 

er derfor et vigtigt element i forebyggelses-

4.   Forebyggelse og biosikring
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indsatsen i forhold til udvikling af biologiske 

våben. Da misbrugsegnede teknologier og 

materiale som regel indgår i legitime sammen-

hænge, er det ofte overraskende for personer, 

der arbejder med materialet, at det og deres 

viden kan misbruges i en offensiv sam-

menhæng. Sikringskultur er en vigtig del af 

biosikringskurserne, men CBB har et ønske om 

at komme bredere ud med sikringskulturen. 

Derfor er der i 2011 foregået et større stykke 

arbejde med at forberede undervisningsma-

teriale og identificere naturvidenskabelige 

uddannelser, hvor det vil være relevant for CBB 

at tilbyde undervisning. Undervisningens sigte 

er at gøre studerende bevidste om, at deres 

viden kan misbruges, og at man uforvarende 

kan komme til at bidrage til spredning af viden 

og teknologi, der kan anvendes til biologiske 

våben. Dette arbejde fortsætter i 2012, hvor 

der er planlagt forskellige undervisningsforløb.
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I 2011 var der en række tilfælde, hvor politiet 

kontaktede Center for Biosikring og -Bered-

skab med mistanke om tilstede værelse af 

farligt biologisk materiale. Nogle henvendelser 

kunne umiddelbart afvises ud fra en faglig 

trusselsvurdering, mens det i andre tilfælde var 

nødvendigt at indsætte centrets udrednings-

hold for at foretage nærmere undersøgelse af 

materialet. I ingen tilfælde konstaterede CBB, 

at der var der tale om farligt biologisk mate-

riale. CBB’s indsats har i denne sammenhæng 

et tryghedsskabende formål, idet hensigten er 

hurtigst muligt at sørge for, at berørte dele af 

samfundet kan vende tilbage til den normale 

situation og herved genoprette ro og orden. 

Døgnet rundt kan en overlæge umiddelbart 

kontaktes af politiet, Forsvarskommandoen, 

andre myndigheder eller borgere, hvis der 

er mistanke om et biologisk anslag eller et 

udslip af farlige biologiske stoffer. Der er 

desuden indgået særlige aftaler om rekvisition 

af bistand med Udenrigsministeriet og Post  

Danmark. 

5.1  Udredningsholdenes opbygning

CBB’s udredningshold består af overlæger med 

særlig ekspertise og specialister med biovå-

benfaglige specialkompetencer. Udrednings-

holdenes opgaver er som led i håndteringen 

af terrorhændelser eller uheld med farlige 

biologiske stoffer at standse angrebet eller 

udslippet og forhindre evt. fortsat spredning 

eller udslip ved at uskadeliggøre det biologiske 

våben eller det involverede produktionsudstyr 

samt at foretage informationsindhentning og 

prøvetagning. Prøvetagningen skal muliggøre 

en hurtig analyse og identifikation af kamp-

stof, afgrænsning af fareområdet og klinisk 

rådgivning om umiddelbare strakstiltag, herun-

der medicinske modforanstaltninger.

I 2011 er der foretaget og øvet en række 

tilpasninger i indsatsholdenes procedurer, her-

under ændringer i konceptet for dekontami-

nering. Dekontaminering af indsatspersonale 

er en af mange vigtige opgaver, som skal vare-

tages på et hændelsessted. Så snart udred-

ningsholdet fra CBB forlader et fareområde, 

skal al smittefarligt materiale på beskyttelses-

udstyret uskadeliggøres. Som udgangspunkt 

foretages denne dekontaminering af det 

statslige redningsberedskabs centre, som stil-

ler materiel og mandskab til rådighed. I 2011 

har CBB yderligere udviklet en selvstændig, let 

og meget fleksibel løsning til at dekontami-

nere personer og udstyr. Den nye løsning er 

enkelt konstrueret, nem at transportere og vil 

kunne anvendes fleksibelt ved hændelser, hvor 

det ikke er optimalt at anvende det statslige 

redningsberedskabs dekontamineringscontai-

ner.  

5.2  Udviklingsprojekter 

understøtter beredskabet 

Det biologiske beredskab bygger på afprøv-

ninger, forsøg og udvikling af nye rutiner, 

5.   Udredningsberedskab
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en spredningsanalyse. Derpå skal der foreta-

ges en inspektion af hændelsesstedet og ta-

ges prøver for senere at identificere eventuelt 

kampstof i laboratoriet. Den samlede indsats 

munder ud i anbefalinger om modforanstalt-

ninger til politiet og det øvrige beredskab. 

I det tidsmæssigt komprimerede forløb ved en 

konkret hændelse er der en tæt koordination 

mellem de forskellige dele af indsatsen både 

på Statens Serum Institut og med eksterne 

aktører, herunder udenlandske sikkerheds-

laboratorier. 

En revision af centrets operative instrukser 

pågik løbende i 2011. Kommunikationsmæs-

sigt er CBB i kraft af centrets situationsrum 

fuldt integreret i krisekommunikationssyste-

met REGNEM mellem beredskabsrelaterede 

myndigheder. Desuden blev alle CBB’s indsats-

komponenter i 2011 udstyret med SINE-ter-

minaler, der sikrer kommunikation med andre 

beredskabsaktører. 

 

5.4  Hændelser 

Globalt forekommer talrige alarmer, hvor bio-

logiske terroranslag mistænkes på baggrund 

af fx pulver i breve til prominente personer 

eller myndigheder. I Danmark eller udlandet 

opstod der i 2011 også i flere tilfælde mis-

tanke om biologiske anslag, hvor politiet eller 

andre myndigheder kontaktede CBB, men i 

alle tilfælde kunne mistanken afkræftes, og i 

intet tilfælde drejede det sig om farligt biolo-

gisk materiale. 

metoder og koncepter, der kan understøtte 

det operative beredskab. Dette skyldes, at 

trusselsbilledet ikke er stabilt, men under kon-

stant forandring, ikke mindst på grund af den 

hurtige udvikling inden for bioteknologi.

I centrets laboratorium udføres projekter ved-

rørende for eksempel spredning, våbengørelse 

og sikkerhed. Det er vigtigt at understrege, 

at centrets aktiviteter på udviklingsområdet 

ikke er forskningsprojekter, hvor der er tale 

om tidsafgrænsede projekter. I stedet dre-

jer det sig om fortløbende aktiviteter, der er 

afgørende for vedligeholdelsen af det stående 

beredskabs færdigheder inden for laboratorie-

diagnostik, udredning og modforanstaltninger. 

På det laboratoriemæssige område er CBB’s 

laboratorium til genteknologisk arbejde 

godkendt og integreret i det daglige arbejde. 

Dette muliggør forsøg med rekombinante bak-

terier og giver mulighed for at vurdere trus-

selsscenarier inden for bl.a. syntetisk biologi 

og såkaldt Do It Yourself Biologi — DIY BIO 

— hvor personer uden en tung videnskabelig 

baggrund kan udføre relativt avanceret biolo-

gisk arbejde på baggrund af information fra 

fora og arbejdsgrupper på internettet. Dette 

har i høj grad implikationer for vurderingerne 

af truslens karakter, og hvad der er muligt 

under hvilke forudsætninger.

5.3  Krisestruktur 

Centrets udredende indsats ved terrorhændel-

ser og uheld indeholder en lang række faste 

elementer. Først gælder det om at foretage en 

faglig trusselsvurdering og at afgrænse fare-

området og de eksponerede personer gennem 
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5.5  Evaluering af gennemført indsats 

Alle nationale hændelser i 2011 blev afviklet 

uden fund af farligt biologisk materiale og i 

godt samarbejde med andre aktører. 

Siden centrets operative start i 2002 har der 

jævnligt været nationale tilfælde, hvor det har 

været nødvendigt at vurdere og undersøge, 

om der har været tale om forsøg på biologisk 

terror. Dette indgår i erfaringsgrundlaget for 

de operative doktriner, som samtidigt har kun-

net afprøves under realistiske forhold. 

5.6  Beredskabssamarbejdet

Da terroranslag og uheld med farlige biologi-

ske stoffer heldigvis ikke forekommer hyppigt, 

skal der jævnligt træning og øvelser til for at 

opretholde færdighederne. Øvelserne skaber 

den daglige rutine, som et troværdigt bered-

skab kræver. Der blev i 2011 arrangeret en 

række øvelser, dels interne og dels i samar-

bejde med andre aktører. 

Ved hændelser og øvelser er udredningsholdet 

i marken supplereret med en koordinerende 

stab på CBB. Den koordinerende stab er 

ansvarlig for at samordne alle komponenter, 

der indgår i en indsats, for eksempel labora-

torieanalyser, transport, modforanstaltninger, 

kontakt til andre myndigheder, dokumentation 

med videre.  

Der har i 2011 været færre øvelser end 

tidligere år, dels på grund af ændringer i 

udrednings holdenes struktur, dels fordi CBB i 

første halvdel af 2011 var pålagt et rejsestop 

og derfor har været nødsaget til at begrænse 

blandt andet øvelser og rejseaktiviteter.

Komponenterne i en biologisk hændelse er 

illustreret på nedenstående figur. 
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Analyseopgaven er dels at koordinere bered-

skabsrelevante projekt- og udviklingsaktivi te-

ter, dels selv at udføre den specifikt kampstof-

relaterede ekspertiseudvikling (våbengørelse, 

våbenvirkning, inaktivering mv.). 

De analytiske specialopgaver drejer sig også 

om gennemførelse af trusselskarakteriserin-

ger og faglige trusselsvurderinger. Sådanne 

vurderinger danner grundlag for sikrings- og 

beredskabsmæssige modforanstaltninger.

CBB’s laboratorium, der er døgndækket, er en 

integreret del af beredskabet. Laboratoriet 

har til opgave at analysere prøver indsamlet 

af udredningsholdene og undersøge, om der 

er tale om farligt biologisk materiale. I 2011 

er færdigheder og procedurer løbende blevet 

justeret. CBB har foruden eget laboratorium 

aftaler med udenlandske speciallaboratorier, 

der om nødvendigt kan bistå med analyser af 

indsamlede prøver.

En af de store udfordringer ved et biologisk 

angreb er, at det er yderst vanskeligt og 

omkostningskrævende at rense materiel og 

områder, der har været udsat for et biologisk 

våben, hvilket tydeligt blev illustreret i USA 

i 2001 efter de såkaldte miltbrandbreve. Ef-

fektiv dekontaminering er således afgørende 

for sikkerheden og genopretningen efter et 

biologisk angreb. I 2011 har CBB foretaget et 

omfattende arbejde i forhold til at vurdere 

tilgængelige kommercielle midler. Konklusio-

nen på undersøgelsen er, at nogle midler ikke 

lever op til producentens egne beskrivelser af, 

hvor effektive de er til at eliminere mikroorga-

nismer.

Undersøgelsen er et godt eksempel på, at 

udvikling af centrets procedurer baserer sig 

på indsamling af faglig evidens, og resulta-

terne er leveret videre til blandt andre lokale 

beredskaber.

6.   Analyse

CBB’s analysearbejde er evidensbaseret, 

og inkluderer egne afprøvninger 

og forsøg
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En væsentlig del af Center for Biosikring og 

-Beredskabs arbejde består i at vejlede og 

rådgive andre myndigheder med udgangs-

punkt i centrets specialkompetence inden 

for biologiske våben. Det sker både gennem 

teoretisk uddannelsesvirksomhed, gennem 

nationale og internationale øvelser og ved 

deltagelse i beredskabsfaglige arbejdsgrupper 

med andre myndigheder. 

En afgørende komponent i ekspertstøtten er 

udførelse af spredningsanalyser, der viser, 

hvordan et angreb med et biologisk våben 

vil forløbe, og hvordan det bedst imødegås. 

Disse analyser har blandt andet betydning for, 

hvilke anbefalinger CBB afgiver som støtte til 

andre myndigheder som Politi og Embedslæ-

geinstitutionen i form af fx, hvordan afspær-

ringer og andre modforanstaltninger skal 

etableres mest effektivt. 

Vind og andre meteorologiske forhold er helt 

afgørende, når det skal analyseres, hvordan 

et farligt biologisk materiale spredes gennem 

luften efter et udslip eller ved en biologisk ter-

rorhændelse. I 2011 er der sket en væsentlig 

forbedring af de vejrdata, som CBB indarbej-

der i modelberegningerne. Modelberegning 

er et centralt element i en spredningsana-

lyse, og denne analyse er grundlaget for at 

fastlægge fareområdet, som politiet og det 

øvrige beredskab skal afspærre for at undgå, 

at personer eksponeres for farligt biologisk 

materiale. Tidligere anvendte CBB vejrdata fra 

amerikanske vejrmodeller, men i 2011 indgik 

CBB en aftale med Danmarks Meteorologiske 

Institut om at benytte danske vejrdata. De nye 

datasæt er tilgængelige hver sjette time og 

indeholder både korte og lange prognoser. De 

nye vejrdata betyder en højere grad af præci-

sion i CBB’s spredningsanalyser.

7.   Ekspertstøtte 
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For at kunne forhindre og imødegå biologi-

ske trusler er det væsentligt, at Center for 

Biosikring og -Beredskab holder sig opdateret 

inden for modforanstaltninger i bred forstand. 

Derfor er systematisk teknologiovervågning af 

agens, relateret materiale, fremføringsmidler, 

knowhow og medicinske modforanstaltninger 

løbende blevet foretaget i 2011. Den løbende 

teknologiovervågning sikrer, at CBB kan 

bidrage til opbygningen af en sikringskultur 

med det formål at hjælpe forskningsinstitutio-

ner mv. til at udføre etisk forsvarlig forskning 

og udvikling, der ikke vil kunne anvendes til 

udvikling af biologiske våben. Desuden hjæl-

per det CBB til at sikre, at beredskabet holdes 

opdateret inden for teknologi og medicinske 

modforanstaltninger.

8.   Modforanstaltninger 

CBB’s mission er at skabe tryghed ved at 

forebygge og imødegå biologiske angreb 

og udslip
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Center for Biosikring og -Beredskab indgår i 

et nationalt samarbejde med en række andre 

myndigheder om at begrænse adgangen til  

stoffer og komponenter, der kan misbruges til  

biologiske våben. På det beredskabsmæssige 

område er der også et fast samarbejde med 

en række aktører, blandt andet Politi, Bered-

skabsstyrelse og sundhedsberedskab.

Centret er fast repræsenteret i en række mø-

defora. I 2011 var der møder med Beredskabs-

styrelsen, CBRN-instituttet, Erhvervsstyrelsen, 

Falck, Forsvarets Efterretningstjeneste, Kort 

& Matrikelstyrelsen, Politi, Politiets Efterret-

ningstjeneste, SINE-sekretariatet, Sundheds-

ministeriet, Sundhedsstyrelsen, Teknologirådet 

og Udenrigsministeriet.

I 2011 blev CBB’s ekspertise inden for biolo-

gisk beredskab også stillet til rådighed for 

Udenrigsministeriet og de danske ambassa-

der rundt om i verden. Bliver en af Danmarks 

repræsentationer i udlandet udsat for en 

biologisk hændelse, vil personalet fremover 

kunne kontakte CBB direkte på den døgndæk-

kede vagttelefon for at få vejledning og støtte 

til at håndtere situationen. 

9.   Nationalt samarbejde 
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Det internationale samarbejde er særlig vigtigt 

for det biologiske beredskab. Ikke alene for 

at modvirke spredningen af biologisk våben-

teknologi og udveksle faglige erfaringer på 

højeste niveau, men også for helt konkret at 

modvirke de grænseoverskridende — even-

tuelt globale — konsekvenser af biologiske 

angreb, hvor som helst de måtte ske. Samar-

bejdet foregår både inden for forebyggelse, i 

opbygningen af beredskaberne og i den fort-

satte udvikling af redskaber til krisestyring. 

Center for Biosikring og -Beredskab er den 

danske repræsentant i EU’s Health Security 

Committee, der har til formål at sikre en ef-

fektiv europæisk indsats mod sundhedsmæs-

sige farer, herunder et biologisk angreb. CBB 

er også det danske kontaktpunkt for EU-

Kommissionen igennem varslingssystemet RAS 

BICHAT, der udsender alarmer i tilfælde, hvor 

der er konstateret eller er mistanke om en 

biologisk sikkerhedstrussel i EU. I 2011 deltog 

CBB i en række møder i regi af Health Security 

Committee. Et centralt område i 2011 har væ-

ret drøftelserne af den såkaldte Sundhedssik-

kerhedspakke, der opstiller forslag til, hvordan 

EU effektivt kan bidrage til håndteringen af 

grænseoverskridende sundhedssikkerheds-

trusler, herunder biologiske angreb.

Centret har i 2011 haft et løbende samarbejde 

med Udenrigsministeriet og Erhvervsstyrelsen 

i forhold til arbejdet i Australiengruppen. CBB 

har udarbejdet et forslag til kontrolbelægning 

af en bestemt type spraytørrere, der kan an-

vendes til fremstilling af biologiske våben. 

I 2011 fremsatte Danmark gennem Udenrigs-

ministeriet et tilbud til FN’s kontor for ned-

rustning om at stille praktiske redskaber i 

form af CBB’s operative hold til rådighed 

for FN’s generalsekretær. Derved øges FN’s 

muligheder for at undersøge mistanke om 

overtrædelser af Den Biologiske Våbenkon-

vention, BTWC, og modvirke spredning af 

masseødelæggelsesvåben. FN har udtrykt stor 

interesse for det danske bidrag, og i 2012 skal 

det yderligere afklares, hvorledes Danmark 

kan bidrage til træning og øvelse, så denne 

kapacitet styrkes. 

FN’s biologiske våbenkonvention, BTWC, 

sigter mod at hindre spredning af våbeneg-

net materiale. I december 2011 deltog CBB 

sammen med Udenrigsministeriet i den 7. 

gennemgangskonference af konventionen i 

Geneve. Vigtige emner var implementering 

af konventionens formål i landene i form af 

biosikring, og hvordan det sikres, at konven-

tionen er tilpasset den hastige udvikling inden 

for bioteknologi og de heraf følgende øgede 
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10.  Internationalt samarbejde 

I 2011 fremsatte Danmark gennem 

Udenrigsministeriet et tilbud til FN’s kon-

tor for nedrustning om at stille praktiske 

redskaber i form af Center for Biosi-

kring og -Beredskabs operative hold til 

rådighed for FN’s generalsekretær
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muligheder for at udvikle biologiske våben.

I regi af BTWC er indrapporteringen af de 

såkaldte CBM — Confidence Building Measures 

— et helt centralt element. CBM’erne består 

af en oversigt over et lands aktiviteter af rele-

vans for BTWC, herunder fx forsknings-og ud-

viklingsaktiviteter, produktionsfaciliteter samt 

visse laboratorier. Formålet med CBM’erne er 

at bidrage til øget sikkerhed på det biologi-

ske område ved at øge gennemsigtigheden 

landene imellem og derved styrke tilliden til, 

at ingen af underskriverne af konventionen 

søger at udvikle biologiske våben. CBB har 

gennem udstedelsen af biosikringstilladelser 

opbygget et overblik over, hvad der i Danmark 

findes af relevante aktiviteter for BTWC. På 

baggrund heraf udarbejdede CBB også i 2011 

CBM’er, som indberettes til FN af Udenrigsmi-

nisteriet, hvilket bidrager til at styrke overhol-

delse af konventionen mod biologiske våben. 

I 2011 præsenterede CBB sine metoder til 

faglige biologiske trussels- og risikovurderin-

ger på et internationalt møde i Albuquerque, 

USA. Mødet var arrangeret af det amerikanske 

Department of Homeland Security og havde til 

formål at dele metoder til vurdering af CBRN-

trusler og -risici.
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Center for Biosikring og -Beredskab tilbyder 

forskellige beredskabskurser af teoretisk og 

praktisk karakter spændende fra éndagskurser 

for andre myndigheders personale til to-ugers 

kurser i operativ indsats. 

Centret bidrager også til anden undervisning, 

der arrangeres af andre myndigheder, fx Be-

redskabsstyrelsen og politiet, og der afholdes 

praktiske øvelser over hele landet ved bered-

skabscentrene. 

I 2011 underviste CBB ved 22 arrangementer, 

gennemførte 7 vejlednings- og kontrolbesøg 

og deltog i 10 internationale konferencer. Des-

uden er der afholdt øvelser med deltagelse af 

eksterne aktører.  

Desuden har CBB i 2011 afholdt en række ob-

ligatoriske kurser i biosikring til virksomheder, 

der arbejder med kontrolbelagt materiale, der 

vil kunne misbruges i forbindelse med udvik-

ling af biologiske våben. I denne undervisning 

indgår blandt andet, hvordan virksomheden 

skal forholde sig i tilfælde af udslip af farlige 

biologiske stoffer. 

Arbejdet med at forberede undervisning i sik-

ringskultur blev påbegyndt i 2011 med henblik 

på at styrke bevidstheden på naturvidenska-

belige uddannelser om, at viden og færdighe-

der kan misbruges til udvikling af biologiske 

våben. 

Offentlig formidling af relevant viden inden for 

beredskab til en bredere kreds sker desuden 

gennem artikler i tidsskrifter og på internettet. 

Ved en biologisk hændelse er det vigtigt, at 

uvedkommende holdes borte fra alle områder 

med ukontrolleret forekomst af farlige biologi-

ske stoffer, indtil CBB har sikret, at der er truf-

fet foranstaltninger til at imødegå den mulige 

fare. Vejledning til virksomheder i forhold til 

uheld, misbrug eller tyveri samt forklaring af, 

hvordan CBB håndterer disse typer af hændel-

ser findes i Vejledning for virksomheder ved 

mistanke om tilstedeværelse, fund, misbrug, 

bortkomst, tyveri samt udslip af kontrolbelagte 

stoffer og materialer, der er tilgængelig på 

centrets hjemmeside. 

11.  Undervisning og formidling 
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Center for Biosikring og -Beredskabs stab er 

fordelt på to enheder, et sekretariat og en 

centerchef. Stabens opgaver er til daglig at 

sikre et vidensbaseret beredskab, uddanne 

andre beredskabsaktører og vedligeholde og 

udvikle en operativ udredningskapacitet, der 

kan anvendes ved mistanke om et biologisk 

anslag eller udslip af farligt biologisk mate-

riale. Herudover skal staben i kraft af centrets 

funktion som national biosikringsmyndighed 

hjælpe virksomheder og forskningsinstitutio-

ner med at overholde reglerne for sikring af 

biologiske stoffer mv. og udstede tilladelser 

til at arbejde hermed. Centret indgår desuden 

med ekspertbistand i Danmarks internationale 

ikke-spredningsarbejde i forhold til masse-

ødelæggelsesvåben.

Stabens medarbejdere besidder en række 

faglige kompetencer inden for forskellige 

akademiske fagområder som biologi, lægevi-

denskab og samfundsvidenskab samt medar-

bejdere med operativ erfaring fra fx forsvaret 

og beredskabet. Stabens brede faglige sam-

mensætning indikerer kompleksiteten af den 

12.  CBB’s organisation

udfordring, som den biologiske trussel udgør, 

og at der kræves en række forskelligartede 

kompetencer for at imødegå denne trussel 

effektivt.

Der er i 2011 pågået et omfangsrigt strategiar-

bejde, der er mundet ud i en 5-årsstrategi for 

centret med formulering af CBB’s mission: At 

skabe tryghed ved at forebygge og imødegå 

biologiske angreb og udslip samt centrets 

vision: At sikre, at biovidenskab kun tjener en 

gavnlig teknologisk udvikling og ikke bevidst 

bruges til skade for nogen. Som en del af 

strategiarbejdet er der desuden blevet iden-

tificeret forkantsområder af særlig vigtighed. 

Arbejdet vil blive fulgt op af årlige handlings-

planer og justeringer i strategien. 

CBB’s vision er at sikre, at biovidenskab 

kun tjener en gavnlig teknologisk ud-

vikling og ikke bevidst bruges til skade 

for nogen
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13.1  Undervisning 

05.01 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

09.02 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

09.03 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

23.03 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

23.03 Kursus for kommende sikringsansvarlige, 

CBB

30.03 Undervisning på Professionshøjskolen 

Metropol

14.04 Uddannelses- og Informationsdag ved 

CBB

11.05 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

25.05 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

16.06 Foredrag om CBB på Hvidovre Hospital, 

Infektionsmedicinsk afdeling

22.06 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

06.07 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

24.08 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

16.09 Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske 

Kursus, Toruplund, Hundested

21.09 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

05.10 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

26.10 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

09.11 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

09.11 Kursus for kommende sikringsansvarlige, 

CBB

18.11 Foredrag om biosikring til netværksmøde 

hos Eurolab Danmark 

30.11 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

14.12 Undervisning på indsatslederkurset i 

Tinglev

13.  Appendix: Aktiviteter 
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13.2  Virksomhedsbesøg

Der er gennemført syv vejlednings- og kon-

trolbesøg på virksomheder omfattet af biosik-

ringsloven. 

13.3 Eksterne møder

06.01 Møde i Teknologirådet, København

12.01 Deltagelse i Myndighedsforum, Erhvervs-

styrelsen

07.02 Møde med Politiets Efterretningstjene-

ste, CBB

09.02 Dual use koordinationsgruppen, Er-

hvervsstyrelsen

14.02 Møde med Udenrigsministeriet

24.02 Deltagelse i Myndighedsforum, Er-

hvervsstyrelsen

28.02 Møde med PostDanmark og Køben-

havns Politi, CBB

10.03 Møde i rådgivningsgruppen for non-

proliferation, Politiets Efterretningstjeneste, 

Søborg

15.03 Beredskabskontaktudvalgsmøde, Bered-

skabsstyrelsen

28.03 Gennemgang af fareområdet ved en 

biologisk hændelse med embedslæger, Sund-

hedsstyrelsen

31.03 Deltagelse i Myndighedsforum, Erhvervs-

styrelsen

04.04 KMS forum for Danmarks Højdemodel, 

Kort & Matrikelstyrelsen

12.04 Møde med Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse, Internationalt Kontor

04.05 CBRN Koordinationsudvalgsmøde, CBRN 

Instituttet

04.05 Dual use-koordinationsgruppen, Er-

hvervsstyrelsen

23.05 Møde med Udenrigsministeriet 

06.06-10.06 Plenarmøde Australiengruppen, 

Paris, Frankrig

09.06 Møde i Health Security Committee, 

Luxembourg

26.08 KRISØV 2011, Informationsmøde, Eigt-

veds Pakhus, København

30.08 Møde i CBRN-Instituttet, Birkerød

15.09 Dual use-koordinationsgruppen, Er-

hvervsstyrelsen

20.09 Møde med Udenrigsministeriet

29.09 Møde med Udenrigsministeriet

30.09 Møde med Politiets Efterretningstjene-

ste, Søborg

04.10 Møde i Teknologirådet, København
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02.11 Møde med Udenrigsministeriet

09.11 CBRN Koordinationsudvalgsmøde, CBRN 

Instituttet, Birkerød

15.11 CBRN Sub Group BIO, EU Kommissionen, 

Bruxelles., Belgien

18.11 E.Coli crisis: lessons learnt, HSC, Bruxel-

les, Belgien

24.11-25.11 Møde i Health Security Committee, 

Luxembourg 

09.12 Møde med Forsvarets Efterretningstje-

neste, København

13.4 Konferencer, internationale 

13.06-17.06 Triple-S, UK og Skotland

20.06 The Biological Weapons Convention, 

Bio security and the Industry, Bruxelles, Bel-

gien

06.09-08.09 Advances in Pharmaceutical 

Process Design – Dublin, Irland 2011

03.10-07.10 Harmo 14, Kos, Grækenland

05.10-06.10 DHS International Symposium on 

CBRN Risks, Albuquerque, USA

12.10-14.10 Biosecurity and Biosafety: future 

trends and solutions, Milano, Italien

26.10-28.10 Medical Biodefense Conference, 

München, Tyskland

06.11-08.11 European Scientific Conference 

on Applied Infectious Disease Epidemiology 

(ESCAIDE), Stockholm, Sverige 

05.12-22.12 Den 7. gennemgangskonference 

The Biological Weapons Convention, Genève, 

Schweiz

06.12 Powder Flow 2011, London, UK

13.5  Øvelser

2011 Løbende øvelser for laboratorieberedska-

bet, CBB

2011 Løbende øvelser for indsatsholdene, CBB

01.12 Deltagelse i biologisk fuldskalaøvelse i 

Næstved

13.6  Kurser og seminarer

01.04 Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske 

Seminar

04.05 Laboratorieberedskabsseminar, CBB

10.05-11.05 Seminar/workshop om fermente-

ring hos Buch & Holm, Herlev

02.09 Deltagelse i workshop, Engineering 

Life - Philosophical and Societal Perspectives 

on Synthetic Biology, Københavns Universitet, 

København

28.09 Fremtidens beredskab, Københavns 

Brandvæsen, Nationalmuseet, København
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12.10 Workshop om fremtidens smittebered-

skab, SSI

16.11 Spraytørrerforum,  Holm & Halby, 

Brøndby

14.11-16.11 Kursus i Øvelsesplanlægning ved 

Beredskabsstyrelsen, Snekkersten

22.11 Uddannelse i simpel kriminalteknik/ger-

ningsstedsundersøgelse ved KTC København

22.11 Frysetørringsseminar hos Buch og Holm, 

Herlev

23.11  Besøg i PostDanmark, Postcentralen i 

København

23.11  Besøg i Folketinget, postmodtagelsen, 

København

13.7  Ikke klassificerede publikationer 

Danmarks deklarering til FN’s våbenkonvention 

i 2011: Confidence Building Measures to the 

Biological Weapons Convention, UN 2011 
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