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Forord

Teknologi er en uundværlig drivkraft for ud-

viklingen af et videnssamfund. Mange af 

fremtidens komplekse udfordringer – lige fra 

miljøproblemer til multiresistente bakterier, 

kræver satsning på teknologi i særklasse. 

Her er Danmark med i forreste linje. I de 

senere år har Danmark placeret sig blandt 

de fem mest produktive forskningsnationer 

i verden målt i publikationer per indbygger.

Det kan dog ske, at ny teknologi frembragt 

af god, gavnlig og legitim forskning også 

har potentiale til at gøre skade. I sjældne til-

fælde kan en ny teknologi endda direkte an-

vendes til at fremstille biologiske våben. Pro-

blematikken kaldes for dobbelt anvendelse. 

Behovet for at sikre den type teknologi mod 

misbrug er åbenlys. Det er ikke alene sund 

fornuft, det er også et krav ifølge dansk 

lovgivning og internationale konventioner.

Misbrug kan komme på tale, hvis for eksem-

pel følsomme tekniske instruktioner utilsig-

tet falder i hænderne på mennesker med 

onde hensigter. Der kan også ske uheld; 

måske undslipper en genmodificeret og syg-

domsfremkaldende organisme laboratoriet 

med uoverskuelige konsekvenser for men-

neskers sundhed og samfundets sikkerhed. 

Historien viser, at udviklingen i biologiske 

våben altid har fulgt den bioteknologiske 

udvikling tæt. Store statslige våbenprogram-

mer tog for alvor fart i årene omkring anden 

verdenskrig, i takt med at mikrobiologi som 

videnskabelig disciplin foldede sig ud. 

Da gensplejsning blev mulig, indtog ge-

netisk ændrede multiresistente bakterier 

snart deres plads i staternes våbenar-

senaler. Og den bioteknologiske udvik-

ling går kun stærkere og stærkere. 

Biologiske våben er forbudt ifølge inter-

nationale konventioner, som også på-

lægger Danmark at imødegå risikoen 

for, at der sker spredning af våbeneg-

nede komponenter, herunder ny tekno-

logi, til regimer, grupper eller personer.

Center for Biosikring og -Beredskab (CBB) 

er myndigheden, der skal sørge for, at 

ny teknologi udviklet her i landet ikke 

bliver misbrugt til biologiske våben. 

Selvom tiltag til at imødegå risikoen for 

misbrug af teknologi er nødvendige, må 

de skrues sådan sammen, at de ikke læg-

ger væsentlige hindringer i vejen for gavn-

lig forskning. Når danske forskere udfører 

og offentliggør potentielt farlig forskning, 

skal alle almindelige borgere kunne være 

trygge ved, at det sker på forsvarlig vis. 

Forskningsmiljøerne selv og bevilgende myn-

digheder er nogle af de parter, der har et 

medansvar for, at dansk teknologi udvikler 

sig, så muligheder for vækst og fremgang 

udnyttes fuldt ud, men altid kun til det gode. 
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Formålet med denne rapport er at

• give eksempler på teknologi 

med misbrugspotentiale  

• gennemgå CBB’s indsats for at 

sikre teknologi i Danmark  

• inspirere og invitere relevante myndig-

heder og institutioner til samarbejde  

• diskutere vejen videre frem.

Figur 1. Mange parter må tage del i en fælles strategi for at sikre teknologi  

mod misbrug
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Teknologi med våbenpotentiale 

Teknologi er i denne sammenhæng defineret 

som konkret information, der er nødven-

dig til udvikling, produktion eller brug af et 

produkt. Sådanne informationer kan antage 

mange former. Det kan dreje sig om instruk-

ser, undervisningsmateriale, manuskripter, 

datasæt, tegninger, eller blot om den viden 

en ekspert i fx mikrobiologi har tilegnet sig.  

 

Teknologi med våbenpotentiale er underlagt 

kontrol i Danmark ifølge lov og bekendtgø-

relse om sikring af visse biologiske stoffer, 

fremføringsmidler og relateret materiale. 

Center for Biosikring og -Beredskab er 

den danske myndighed for biosikring og 

kan give virksomheder tilladelse til at ud-

vikle teknologi med våbenpotentiale.

Da det er forbudt at udvikle biologiske vå-

ben, er det et ufravigeligt krav ifølge biosik-

ringsloven, at der skal være redegjort for et 

legitimt formål, før udvikling af teknologi, 

der også har et direkte våbenpotentiale, kan 

ske. Det betyder blandt andet, at fordelene 

ved ny bioteknologi skal veje tungere end 

den risiko, der er forbundet med den 

 

For at læseren kan få en fornemmelse af, 

hvad teknologi med våbenpotentiale kan 

være, giver næste afsnit en række eksem-

pler på eksperimenter, der i de senere år 

har givet anledning til alvorlig bekymring.

Kritiske eksperimenter

Uheldsvanger kur mod museplage 

Mus blev bragt til Australien i sin tid af de 

første europæiske immigranter. ’Moderne’ 

pattedyr som mus forplanter sig langt mere 

effektivt end Australiens oprindelige fauna, 

pungdyr. 

Musene har derfor i perioder haft frit 

spil til at formere sig eksplosivt i Austra-

lien. Visse år udgør musene en decideret 

trussel mod afgrøderne. Meget har der-

for været forsøgt for at holde musenes 

antal i ave - men uden særligt held. 
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En forskergruppe besluttede omkring år-

tusindeskiftet at gøre endnu et forsøg.

De fandt på at indsætte genet for et protein 

fra overfladen af musenes ægceller i muse-

koppevirus. De fleste vilde mus er naturligt 

modstandsdygtige overfor musekopper og 

burde altså danne antistoffer både mod de-

res egne ægceller og mod koppevirus, når 

de er inficeret med det modificerede virus. 

Og som resultat bliver musene sterile. Meto-

den virkede bare ikke godt nok. Derfor ind-

satte forskerne endnu et gen i musekoppe-

virus.  Et gen, som booster immunforsvaret. 

Resultatet var overvældende. Næsten alle 

forsøgsmus døde af musekopper, hvis ikke 

de forinden var vaccineret. Selv halvdelen af 

de vaccinerede mus, der indgik i forsøget, 

døde.  

 

Sådan et resultat var ikke tilsigtet og ikke til 

at forudsige. Bekymringen gik på, om man 

ved hjælp af den samme teknik kan få andre 

former for koppevirus til at bryde gennem 

kendte vacciner og skabe en skræmmende 

ny sygdom, der endnu ikke 

findes effektiv behandling af.  

 

Forsøget blev publiceret i 

2001 i det videnskabelige 

tidskrift ’Journal of Virology’.

Polio som puslespil

I 2002 demonstrerede en forskergruppe, at 

det nu var muligt at samle en syntetisk og 

funktionsdygtig virus ved at pusle de rigtige 

kemiske byggesten sammen. Byggestenene 

bestod af oligonukleotider. Det er korte bid-

der af DNA, der kan købes hos flere kom-

mercielle bioteknologiske virksomheder. 

Selve opskriften på poliovirus, genomet, var 

allerede offentliggjort og frit tilgængeligt på 

internettet. 

 

Eksperimentet rejste bekymringen, om resul-

taterne kunne udstyre folk med ikke reelle 

hensigter med en metode til selv at gen-

skabe polio fra bunden. Eller hvad der måske 

er værre endnu, gøre syntetisk fremstilling 

af koppevirus eller andre farlige virus mulig. 

 

Kopper blev udryddet i 1970’erne og fin-

des i dag i hele verden kun frosset ned

Mus kan være et alvorligt skadedyr, som forskere har forsøgt at 

bekæmpe med genteknologiske metoder. Foto: RAMA, WikiCommons
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En af historiens værste pandemier dræbte 

mere end 50 millioner mennesker i løbet af 

kun seks måneder. Det skete i 1918 i kølvan-

det på første verdenskrig. Årsagen var en 

influenzavirus af samme type som den nor-

malt mere fredelige sæsoninfluenza, H1N1. 

Mange år senere i 2005 satte en gruppe 

forskere sig for at undersøge, hvad der 

gjorde denne variant af sæsoninfluenza så 

dødbringende.  

 

De havde held til at rekonstruere alle otte 

virale gensekvenser fra den spanske syge ud 

fra materiale fra en patient, der var død af 

sygdommen og lå præserveret i permafrost. 

Siden blev de historiske virale gensekvenser 

monteret i en moderne sæsoninfluenza. 

Efterfølgende forsøg viste, at den kon-

struerede virus kunne inficere forsøgsdyr 

(aber) og gøre dyrene mere syge, end en 

almindelig sæsoninfluenza normalt gør.

Så noget tyder på, at forskerne havde 

held til at genskabe den spanske syge. 

Før forsøget blev offentliggjort i tidsskriftet 

Science, blev det evalueret af det amerikan-

ske rådgivende organ National Science Advi-

sory Board for Biosecurity (NSABB).  

Rådet vurderede den samlede risiko og 

fandt, at fordelene ved at udføre og offent-

liggøre denne forskning var tilstrækkelige 

til at retfærdiggøre risikoen.
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Den spanske syge genopstår 
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Fugleinfluenza H5N1 smitter 

kun sjældent fra fugl til men-

neske. Når det sker, dør om-

trent 60% af de smittede.
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Strid om muteret fugleinfluenza 

Frygten for at fugleinfluenza i naturen af 

sig selv muterer til en form, der let kan 

smitte mellem mennesker, har huseret i 

sundheds faglige kredse i næsten 15 år. 

USA har i denne periode investeret mil-

lioner af dollars på forberedelser til en 

mulig kommende pandemi. I 2006 afsatte 

den amerikanske forskningsfond NIAID 

midler til nye forskningsprojekter, der skulle 

afdække, hvordan H5N1 smitter fra fugl 

til mennesker og mennesker imellem.

To hold forskere, et hollandsk og et ameri-

kansk, fik hver især midler fra NIAID, og 

sendte efter flere års arbejde i november 

2011 hver deres manuskript til henholds-

vis Science og Nature. Manuskripterne 

beskrev, hvordan fugleinfluenzaen 

H5N1 kan muteres, så den smitter mel-

lem pattedyrene ildere gennem luften. 

Ildere bliver ofte brugt som dyremodel i influ-

enzastudier, da dyrene har samme følsom-

hed overfor influenza som mennesker. For-

søgene blev gennemført i laboratorier med 

et meget højt niveau af sikring mod uheld 

(biosikkerhed) såvel som sikring mod tyveri 

(biosikring). Men der blev bare ikke taget 

højde for sikring af data - det vil sige tekno-

logien, efter at den har forladt laboratoriet.

Begge forskningsgrupper stillede det 

samme legitime og grundvidenskabelige 

spørgsmål: Hvad skal der til for at gøre fu-

gleinfluenza luftbåren og smitsom mellem 

mennesker? De to forskergrupper greb 

imidlertid forsøgsdesignet og dermed 

sikring af teknologien noget forskelligt an.

Den hollandske gruppe opgav snart at 

fremstille en mutant af H5N1 ved hjælp af 

genteknologi og greb i stedet til verdens 

ældste metode. Evolution. De dyrkede den 

naturligt forekommende og højpatogene 

virus i cellekulturer og inficerede forsøgs-

dyrene gennem snuden med et meget højt 

antal infektiøse viruspartikler. Når dyrene 

efterfølgende blev syge, overførte forskerne 

slim fra snuden på de syge dyr til raske il-

dere og gentog processen ti gange, indtil 

et dyr i naboburet, som ellers ikke var i 

kontakt med de inficerede dyr, alligevel blev 

syg. En luftbåren fugleinfluenza var skabt. 

Herefter var det blot et spørgsmål om 

at isolere, sekvensbestemme og sam-

menligne den muterede virus med den 

oprindelige fugleinfluenza for at afsløre 

præcis, hvilke mutationer der var årsag 

til ændringen. Det viste sig, at sølle fem 

punktmutationer er nok til at forvandle 

fugleinfluenza til en potentielt dødsens-

farlig og luftbåren menneskesygdom.

Den amerikanske forskningsgruppe greb 

spørgsmålet anderledes an. De valgte ikke at 

arbejde med den vilde og højpatogene fug-

leinfluenza, men kun med et af prote inerne 

på overfladen af virus, hæmagglutinin. Pro-

teinet er særligt interessant, fordi det sørger 

for at binde virus til cellerne i luftvejene 

og starter udviklingen af sygdommen. 
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Forskerne satte genet for hæmagglutinin 

ind i en helt almindelig sæsoninfluenza, 

H1N1. Sådan en ekstra foranstaltning ned-

bringer risikoen betydeligt. Simpelthen 

fordi der allerede findes virksom medicin 

mod sæsoninfluenza, som også det nye 

konstruerede virus er følsom overfor.

Et virus, der ikke kan behandles, som 

smitter let mellem mennesker og forår-

sager døden for over halvdelen af de 

smittede – ja, det må det siges at have 

et meget alvorligt våbenpotentiale. Der-

for valgte tidsskrifterne da også at lade 

det amerikanske rådgivende organ NSAAB 

risikovurdere begge manuskripter. 

Omtrent samtidig med at historien kom 

frem i medierne, valgte 39 af verdens 

førende virologer at indstille alt arbe-

jde med H5N1 og gå i tænkeboks. Dette 

moratorium blev først sat til 60 dage, men 

kom til at strække sig over et helt år. Et 

år, hvor den fremmeste forskning i ver-

den indenfor fugleinfluenza lå helt stille.

Det var væsentligt for de ansvar-

lige influenzaforskere at signalere, at 

man gav myndighederne og andre tid 

til at overveje de nødvendige skridt 

før forskningen blev genoptaget. 

NSAAB anbefalede først, at begge 

manuskripter kun blev udgivet, hvis cen-

tral information, der kunne misbruges 

af bioterrorister, blev udeladt. Det var i 

december 2011, men allerede i februar 

2012 holdt WHO et lukket møde om sa-

gen. Flere virologer deltog. Heriblandt 

Ron Fouchier, der var hovedmanden bag 

den hollandske og mest kontroversielle af 

artiklerne. Han fremlagde nu nye resul-

tater for WHO, der nedtonede farligheden 

af den muterede fugleinfluenzavirus. 

 

Ilderne, der indgår i forsøget, blev nok 

smittet via luften bare ved at stå i na-

boburet til et af de syge dyr, men de 

døde altså ikke. I hvert fald ikke indenfor 

forsøgsperioden. Nu er ildere ikke men-

nesker, og antallet af forsøgsdyr var for 

lavt til at give et rimeligt statistisk grundlag 

for at estimere dødeligheden. Så tilbage 

står, at det ikke vides med sikkerhed, 

hvor farligt det muterede fugleinfluenza 

egentlig er. Eller hvad konsekvenserne 

bliver for verdensbefolkningen, hvis vi-

rus undslipper laboratoriet. Enten ved et 

uheld - eller som følge af tyveri og terror. 

 

Det skal påpeges her, at det kun var muligt 

for WHO at diskutere forskningsresultaterne 

på mødet, efter at forskere og tidskrifts-

redaktører havde opnået eksporttilladelse 

fra Holland, hvor forsøgene blev udført. På 

samme måde kunne NSAAB kun foretage en 

evaluering af de reviderede manuskripter 

efter at have opnået en eksporttilladelse.

 

I april 2012 opnår den hollandske 

forsker gruppe eksporttilladelse 

til at publicere i Science. 
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Efterfølgende vælger Canada af for-

sigtighedshensyn, at alt arbejde med den 

muterede H5N1 kun må foregå i laboratorier 

med det højeste niveau af sikkerhed (BSL4). 

USA har siden indført en ny, skærpet 

politik for overvågning af forskning 

i ”forstærkede mikroorganismer”, 

dvs organismer, der er udstyret med 

forhøjet evne til at forårsage sygdom.

 

I Holland, hvorfra sagen om H5N1 tog sin 

begyndelse, er der nu overvejelser fremme 

om at indføre en biosikringslov og uddanne 

sikringsansvarlige ligesom i Danmark.
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Sådan forvalter CBB teknologi med våbenpotentiale

Ganske megen ny teknologi har potentiale 

for misbrug i større eller mindre grad. Kun 

når misbrugspotentialet er direkte og al-

vorligt, som i tilfældet med den muterede 

fugleinfluenza H5N1, kan det komme på 

tale at belægge teknologien med kontrol. 

Tre kategorier af teknologisikring

CBB har fastsat tre katego-

rier af teknologisikring: 

A. Umiddelbar våbenfremstilling er 

mulig – krav om forudgående til-

ladelse fra CBB inden projektstart

B. Alvorlig misbrugsmulighed som 

led i våbenudvikling – krav om for-

udgående vejledning fra CBB

C. Mindre alvorlig og mere generel mis-

brugsmulighed – opmærksomhed og 

ansvarlig sikringskultur på virksomheden

Reglerne indebærer altså, at udvikling af 

en ny teknologi, der er fuldt ud tilstræk-

keligt til at producere eller anvende et 

biologisk våben, kun må ske efter for-

udgående tilladelse fra CBB. Hvis en ny 

teknologi ikke kan stå alene, men blot 

vil kunne udgøre et vigtigt element i ud-

viklingen af et biologisk våben, skal man 

kontakte CBB, inden projektet starter.

Center for Biosikring og -Beredskab vil da 

yde vejledning om det videre forløb. Skulle 

der opstå muligheder for misbrug undervejs 

i et projektforløb, skal man hurtigst muligt 

kontakte CBB for at få afklaret situationen.

Teknologi der er undtaget kontrol

Information, der allerede er i det offentlige 

rum, er undtaget fra kontrol.  

 

For at hjælpe forskere, institutioner og 

virk somheder på vej med at vurdere om 

de tek nologier, de udvikler, har misbrugs-

potentiale, har CBB på hjemmesiden 

biosikring.dk givet en række eksempler på 

teknologiske områder, der især kan tænkes 

at føre til ny teknologi med våbenpotentiale. 

Listen er på ingen måde udtømmende.
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Eksempler på kritiske 

forskningsområder

 

Forskningsområder med potentiale til 

at udvikle kritisk teknologi kan være:

• Ændring af patogener, så de ikke kan 

påvises, eller så eksisterende vacciner, 

eller behandling, ikke virker  

• Ændring af værtsspektrum for patogener 

• Øgning af mikroorganismers sygdoms-

fremkaldende egenskaber  

• Øgning af patogeners infektivitet  

• Udvikling af nye biologiske stoffer med 

alvorlige eller forøgede muligheder for 

at forvolde skade 

• Udvikling af spredningsteknikker for 

biologiske stoffer, særligt via aerosol, 

men også via fødevarer eller drikkevand.

Læs mere om Center for Biosikring 

og -Beredskabs forvaltning af 

teknologi på biosikring.dk.
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Særligt om syntetisk biologi

To områder, hvor den teknologiske udvikling 

for alvor går stærkt, er nanoteknologi og 

syntetisk biologi.  

 

Sikkerhedsmyndigheder verden over har 

kikkerten rettet mod netop disse to nye 

forskningsfelter, fordi man her øjner kimen 

til nye misbrugspotentialer. Syntetisk biologi 

får her lidt flere kommentarer med på vejen. 

 

Mange opfatter syntetisk biologi som en 

videreudvikling af bioteknologi. Hvor en 

bioteknolog arbejder med organismer, der 

eksisterer i naturen og ændrer mere eller 

mindre på generne, vil en syntesebiolog 

bygge helt nye organismer, som ikke ligner 

noget, der findes i naturen.  

 

Det kan enten ske ved at bruge en 

slags minimale celler, hvor alle specielle 

egenskaber er fjernet, så cellen kun 

lige akkurat kan dele sig og intet andet. 

Forskeren tilføjer så cellen de ønskede 

egenskaber. Eller man kan opbygge 

nye celler eller cellekomponenter 

helt fra bunden med biobyggesten.  

Sådanne biobyggesten kan erhverves 

på internettet hos fx Biobricks.com.

 

Designerceller, der indeholder et 

skræddersyet sæt enzymer og 

fremstiller lige præcis det produkt, du 

måtte ønske dig, er en af syntese biologiens 

mest lovende visioner. Sådanne celler ville 

i teorien kunne producere alverdens pro-

dukter fra biomedicin til brændstof – men 

også for eksempel biologiske toksiner, der 

kan bruges i et anslag mod mennesker.

 

Hver for sig er byggestenene til desig-

nercellerne helt harmløse. Det kan være 

svært at gennemskue om en køber vil 

anvende et bestemt enzym til fredelige 

eller illegale formål, fordi syntesevejen, 

enzymet skal indgå i, i mange tilfælde 

ikke er umiddelbar synlig for sælgeren. 

 

Derfor er der behov for at sikre tekno-

logi på andre måder end sikring af natur-

ligt forekommende virus, bakterier eller 

produktionsudstyr, hvor potentialet for 

misbrug er forholdsvist let at få øje på.

 

Internationale sammenslutninger af syntese-

biologer er nået langt med selv at overveje, 

hvordan syntetisk biologi kan sikres mod 

misbrug. Tre metoder skal nævnes her: 

• Screening og kundetjek

• Vandmærker

• Selvdestruktive celler

Allerede i 2004 foreslog en pioner indenfor 

syntetisk biologi, George Church fra Harvard 

Universitet, at virksomheder der fremstiller 

og forhandler syntetisk DNA bør screene 

alle bestillinger af DNA-stumper og matche 
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dem mod et kartotek over kritiske gense-

kvenser fra våbenegnede mikroorganismer. 

Samtidig skal kunder stå opført i et register, 

så det altid er muligt at spore en ordre. 

Sådanne procedurer ligger bag de fle-

ste salg af biobyggestene på markedet i 

dag, men der er stadig globalt set cirka 

20 procent af salget, der går gennem fir-

maer, som ikke anvender denne praksis.

En syntetisk gensekvens kan konstru-

eres, så den indeholder en unik sig-

natursekvens, et såkaldt vandmærke. 

Skulle frekvensen senere dukke op i et 

illegitimt produkt, vil vandmærket af-

sløre, at der er sket misbrug, og det kan 

være en stor hjælp i efterforskningen. 

En anden metode til at sikre teknologien 

er at konstruere celler, som ikke er i stand 

til at overleve udenfor laboratoriet. Måske 

ved at celledød indtræder, så snart en be-

stemt vækstfaktor mangler i cellernes miljø.

Endnu træder syntesebiologien sine barne-

sko, og det er usandsynligt at enkeltper-

soner eller mindre grupper vil være i stand 

til anvende syntetisk biologi til at udvikle 

sofistikerede biovåben i nær fremtid. 

Våben fremstillet med syntetisk bio-

logi ville i dag kræve betydelige ressourcer 

svarende til mindst statslige våbenpro-

grammer. De Forenede Nationers Tvær-

regionale Kriminalitets- og Retsforsknings-

institut (UNICRI), nedsatte et ekspertpanel 

i 2011. Ekspertpanelet vurderede, at

siden udviklingen hele tiden går 

mod lettere, hurtigere og billigere 

teknikker, kan det billede ændre sig 

indenfor en relativt kort årrække.

Foto: LoveInTheWinther, Flikr
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CBB underviser studerende

Forskere i Danmark skal selv være opmærk-

somme på, om egen forskning falder ind 

under lov og bekendtgørelse om biosikring. 

Det er et stort ansvar, og for at kunne løfte 

det, må forskerne og andre naturfagligt 

uddannede udstyres med både viden om 

biosikring og passende bioetiske kompe-

tencer. Denne opgave ligger hos Center 
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”Fedt at det ikke bare er tre 

almindelige forelæsninger, 

men at vi bliver tvunget 

til selv at tage stilling.”

Studerende på KU-SCIENCE

for Biosikring og -Beredskab og uddan-

nelsesinstitutionerne i fællesskab. 

Center for Biosikring og -Beredskab har i 

løbet af 2012 startet et samarbejde med 

universiteterne i Danmark om undervisning 

af de studerende på alle relevante na-

turfaglige uddannelser i landet.

Til bud det til universiteterne består af 

en undervisningspakke på tre lektioner. 

Formålet er at sætte de studerende i stand 

til at erkende situationer med potentiel 
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anvendelse og at handle etisk korrekt og 

forsvarligt, når de opdager, at de er havnet i 

en sådan situation. Kort sagt er målet med 

undervisningen at styrke de studerendes 

bioetiske kompetencer. 

 

Etisk kompetence består af tre 

komponenter: 

• Opmærksomhed

• Refleksion

• Handling

 

For at reagere hensigtsmæssigt på en mulig 

risiko er man nødt til at erkende den, altså 

blive opmærksom på, at risikoen er der.

Undervisning i bioetiske kompetencer byg-

ger på et etisk kodeks, som CBB tilslutter 

sig (se tekstboks). Kurset indeholder en 

del fagligt baggrundstof, der forklarer, hvad 

biologiske våben er, og hvordan biovåben 

har været anvendt op igennem historien. 

Lovgrundlaget bliver kort gennemgået, 

og den tætte sammenhæng mellem ud-

viklingen af biologiske våben og udviklin-

gen i bioteknologi bliver dokumenteret. 

Alt dette har til hensigt at gøre de stude-

rende opmærksomme på dobbelt anven-

delse og biosikring - og at sætte dem i 

stand til at få øje på aspekter af dobbelt 

anvendelse i deres fremtidige arbejdsliv.

Opstår en situation med misbrugspoten-

tiale på en videnskabelig arbejdsplads et 

sted i Danmark, er det nødvendigt at både 

forskeren, laboranten, teknikeren, den stu-

derende, og især lederen kan analysere 

hvilke etiske aspekter situationen byder på. 

Hvad er på spil? Kan den teknologi, som 

man nu råder over, bruges til at skade men-

neskers sundhed eller samfundets sikker-

hed? Hvor alvorlige er de mulige konsekven-

ser i så fald? Hvilke modsatrettede hensyn 

optræder der i denne situation? Hvad kan 

jeg, og hvad skal jeg som professionelt an-

svarlig person gøre for at nedbringe risikoen? 

Teoretisk grundlag og træning af praktiske 

færdigheder er lige vigtige for at opnå bioeti-

ske kompetencer. Situationsspil bygget over 

virkelige begivenheder er det optimale red-

skab til at træne etiske kompetencer. Situa-

tionsspil bliver derfor flittigt benyttet i CBB’s 

minikursus i Etik for Biovidenskab, og de 

studerendes reaktioner har været positive.

Undervisningen når indtil videre kun ud 

til den del af det videnskabelige sam-

fund, der er under uddannelse, og der 

kommer til at gå en rum tid, før CBB 

med den nuværende kapacitet har væ-

ret i berøring med hele målgruppen. 
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Etisk kodeks for biovidenskab

Her er det etiske kodeks som Center for Biosikring og -Beredskab 

tilslutter sig.  Det bygger på et kodeks, som første gang blev offentlig-

gjort 25. marts 2005 i tidsskriftet Science. 

Alle personer og institutioner, der beskæftiger sig med biovidenskab, i 

en hvilken som helst form, er forpligtet til at: 

1. Forsøge at sikre, at deres opdagelser og viden ikke gør skade.

2. Arbejde for etisk forsvarlige og gavnlige fremskridt i udvikling og 

brug af videnskabelig viden. 

3. Gøre offentligheden eller relevante myndigheder opmærksomme på 

aktiviteter, fx uetisk forskning, når der er rimelig grund til at tro, at 

aktiviteterne bidrager til bioterror eller biologisk krigsførelse.

4. Forsøge at sikre, at kun samvittighedsfulde personer får adgang til 

biologiske stoffer, der vil kunne anvendes som biologiske våben. 

5. Forsøge at begrænse udbredelsen af information eller viden der 

direkte kan misbruges til bioterrorisme eller biologisk krigsførelse 

til personer, som er nødt til at benytte denne viden til gavnlige og 

legitime formål. 

6. Overvåge at fordelene ved forskningsaktiviteterne altid opvejer 

risikoen.

7. Overholde alle gældende love og regler i forbindelse med udførels-

en af videnskabeligt arbejde, medmindre disse anses for at være 

uetiske, og anerkende en pligt til at arbejde for at ændre love og 

regler, der er etisk forkerte. 

8. Anerkende, uden repressalier, enhvers ret til af samvittigheds-

grunde at nægte at deltage i forskningsaktiviteter, hvis de er etisk 

eller moralsk anstødelige. 

9. Videregive ovenstående kodeks og de etiske principper, hvorpå det byg-

ger til alle, der nu eller i fremtiden beskæftiger sig med biovidenskab.



20

Vejen frem - sikring af teknologi betaler sig

Ingen kan være tjent med at forsk-

ning i behandling af livsfarlige pa-

togener eller udvikling af nye lovende 

teknologier bliver bremset af unødven-

digt, tidskrævende bureaukrati. 

Alt for komplicerede regler for sikring af tek-

nologi kan være med til at afskrække dygtige 

forskere og virksomheder fra at slå sig ned 

her i landet, og det kan true Danmarks posi-

tion som en af de bedste forskningsnationer 

i verden. Omvendt kan forskningssamfun-

det og den bioteknologiske industri ikke 

tåle, at nye teknologier får lov til at udvikle 

sig ureguleret eller uhensigtsmæssigt.

Det er GMO-producerede fødevarer et 

Figur 2: Ansvaret for 

at sikre teknologi 

er delt mellem 

myndighederne 

og det videnska-

belige samfund.
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klassisk eksempel på. Hvis først en dyb 

skepsis mod bestemte typer teknologier 

slår rod i befolkningen, kan det i sig selv 

lægge en ellers lovende industri ned. 

Sagen om mutant-H5N1 er et andet eksem-

pel på, hvad mangel på rettidig omhu kan 

medføre. Debatten om, hvilken risiko disse 

forskningsresultater udgør, kom alt for sent 

i gang. Først da forskningen stod på tærsk-

len til offentliggørelse, blev spørgsmålet 

om sikkerheden rejst. Som resultat blev al 

videre forskning i fugleinfluenza sat i stå 

i et helt år. Altså ikke som følge af myn-

dighedernes krav, men fordi forskerne selv 

indså, at det var nødvendigt at trække 

bremsen for at bevare befolkningens tillid. 

I dag er den potentielle risiko forbundet med 

forskning i forstærkede mikroorganismer 

og virus som fx H5N1-mutanten åbenlys. 

Mest iøjnefaldende er muligheden for, at en 

sådan virus tilsigtet eller utilsigtet undslip-

per laboratoriet og i sidste ende udløser 

en pandemi med uoverskuelige følger. 

For de nye teknologier som syntetisk bio-

logi og nanoteknologi, med deres vidtfor-

grenede anvendelser, er det langt mindre 

gennemskueligt, hvor omfattende mis-

brugspotentialet egentlig er. Det er stadig 

for tidligt at udtale sig håndfast om præcist 

hvor,  hvordan og hvor hurtigt udviklingen 

af sådanne nye teknologier vil kunne udru-

ste stater, organisationer eller enkeltindi-

vider med nye og sofistikerede biovåben. 

Netop derfor er tiden inde til at udvikle 

det gode, smidige, regulerende system, 

der lægger rammerne for, at nye tekno-

logier til gavn for samfundets udvikling 

og menneskers sundhed kan skyde op 

i Danmark. Samtidig med at der er ta-

get tilstrækkeligt hånd om, at de samme 

teknologier ikke ender med at bidrage til 

våbenudvikling et andet sted i verden. 
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Balancen mellem egenkontrol og 

myndighedsregulering 

 

Da mange aktører har del i ansvaret for at 

sikre teknologi med misbrugspotentiale, 

opstår der netop en risiko for, at ingen gri-

ber ansvaret, og det falder ned mellem flere 

stole.  

 

I USA har debatten om denne problematik 

og hvordan teknologi bedst sikres mod mis-

brug allerede eksisteret i mange år.  

 

NSAAB har i en rapport fra 2008 konklude-

ret, at ansvaret for at screene forskningspro-

jekter for eventuelle aspekter af dobbelt an-

vendelse bør deles mellem myndighederne 

og det videnskabelige samfund på en sådan 

måde, at det står krystalklart, hvem der har 

hvilke opgaver. Et bud på fordeling af opga-

verne fremgår af figur 2 på omstående side. 

 

I Danmark vil det være CBB, der i samarbejde 

med virksomhederne skal stå for formidling 

af biosikring og træning af forskere og andre 

relevante medarbejdere i de etiske kom-

petencer, der er nødvendige for at kunne 

håndtere situationer med dobbelt anven-

delse. 

 

 

CBB kommer til jer  

 

Undervisning og træning bør ske på virksom-

hederne i målgruppens eget miljø. Herefter 

er det op til institutionerne og den enkelte 

forsker selv at iværksætte en procedure, der 

sikrer, at alle projektforslag analyseres for, 

om der er risiko for, at teknologien kan blive 

misbrugt. 

 

Langt størstedelen af den forskning, der pro-

duceres i Danmark er helt uproblematisk og 

skal kunne udfolde sig uhindret. Samtidigt er 

det vigtigt at opsnappe den meget lille andel  

af projekter, der kan give sikkerhedsmæssige 

problemer. Ved at lade forskersamfundet selv 

- på et oplyst grundlag, fungere som sien, 

der sigter de få problematiske projekter fra 

den store masse, vil den ekstra administra-

tive byrde på virksomhederne kunne reduce-

res til et minimum. 

 

 

Sådan kan risikoen nedbringes  

 

De få projekter, der måtte have et alvorligt 

våbenpotentiale, skal risikovurderes af CBB i 

samarbejde med de projektansvarlige umid-

delbart efter, at et alvorligt misbrugspoten-

tiale er identificeret.  

 

Risikovurderingen skal ske hurtigt og 

smidigt og vil eventuelt føre til en række 

justeringer, der om nødvendigt ned-

bringer risikoen uden at forhindre for-

skerne i at fortsætte frem mod målet.

Der kan for eksempel blive tale om justerin-

ger af forsøgsdesign. Måske kan det lade sig 

gøre at benytte en anden variant af et virus, 

som ikke besidder alle den højpatogene 

vildtypes egenskaber, sådan som det var 

tilfældet for den amerikanske forskergruppe 
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Forskerbekymring  
 
- følsom information tilbageholdt  
af sikkerhedshensyn

Amerikanske forskere bag opdagelsen af en ny variant af de ekstremt 

giftige botulinum-toksiner har af sikkerhedshensyn valgt at udelade 

gensekvensen for det nye giftstof i en videnskabelig artikel, der i 2013 

blev offentliggjort i tidsskriftet Journal of Infectious Diseases.  

   

Gensekvensen er et stykke nøgleinformation, som er nødvendigt for at 

fremstille toksinet. Ved at undlade at offentliggøre denne sekvens sikres 

det, at mennesker med ondt i sinde ikke uden videre kan misbruge 

oplysningerne, fx til fremstilling af biovåben.  

 

Normalt stiller videnskabelige tidskrifter ellers krav om, at alle 

nye gensekvenser opgives i en offentlig database, så andre let 

kan få adgang til dem. Det er da også normal procedure hos 

tidsskriftet Journal of Infectious Disease. Her gjorde man imidlertid 

en undtagelse og indvilligede i at tilbageholde gensekvensen, 

indtil en passende medicinsk behandling er tilgængelig. 

Tidskriftet opfordrer desuden fagfæller til at se grundigt efter, om der er 

tale om misbrugspotentiale, når ny forskning alligevel undergår en faglig 

vurdering forud for publicering. 

 

Der findes endnu ikke en virksom behandling mod det farlige nye 

toksin, også kaldet pølsegift, som selv i meget små mængder forårsager 

alvorlige lammelser. Botulinum-toksiner har været anvendt til biologiske 

våben og står opført på listen over kontrolbelagte biologiske stoffer. 

 

Det er helt usædvanligt, at forskere og tidskrifter på eget 

initiativ, tilbageholder videnskabelige information af hensyn til 

sikkerhed. Det kan betyde, at større forståelse for biosikring 

er undervejs i de internationale forskningsmiljøer.
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ledet af Kawaoke i sagen om H5N1. Eller der 

kan stilles krav om, at en konstrueret mikro-

organisme svækkes, så den ikke kan overleve 

udenfor laboratoriet.  

I andre tilfælde kunne det blive nødvendigt 

at udelade visse specifikationer fra metode-

afsnittet i manuskriptet før offentliggørelsen. 

Så kan forsøget ikke uden videre gentages 

uden særlig specialviden, der må indhentes 

personligt hos forfatterne til publikationen.

Forfatterne får derved mulighed for at tjekke, 

hvem der modtager denne særligt kritiske 

nøgleinformation og indberette det til CBB.

Hvis en publikation indeholder opskriften på 

fremstilling af et nyt og farlig patogen, kun-

ne den relevante myndighed i visse tilfælde 

stille krav om, at henvisninger til effektiv 

medicinsk behandling står anført i publika-

tionen. 

 

Dette er blot nogle få konkrete eksempler på 

mulige vilkår, det kunne blive aktuelt at stille, 

før et kontrolbelagt projekt kan tillades.  

Efter at sådanne vilkår er fastlagt, kan 

et projekt med direkte våbenpotentiale 

gå i gang uden yderligere forsinkelser. 
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Hollandsk regering vinder retssag om kontrol med 
forskning 
 
Nye forskningsresultater skal underkastes kontrol, så de ikke kan misbru-
ges til våbenudvikling

Den hollandske regering forlangte, at influenzaforskeren Ron Fouchier 

søgte om tilladelse, inden han udgav omstridt H5N1-forskning i tidsskrif-

tet Science. Den hollandske regering mente, at forskningen havde såkaldt 

dobbelt anvendelsespotentiale og kunne anvendes til fremstilling af 

masseødelæggelsesvåben, hvorfor eksportkontroltilladelse var påkrævet. 

Forskningen viser, hvordan fugleinfluenza H5N1 kan ændres, så virus smit-

ter pattedyr gennem luften. Ron Fouchier lagde sag an mod regeringen, 

fordi han mente, at kravet om eksporttilladelse var uberettiget. Ifølge Ron 

Fouchier faldt hans forskning og resultaterne ind under undtagelserne 

i EU-forordningen om eksportkontrol: videnskabelig grundforskning og 

viden, der allerede er tilgængelig i det offentlige rum, hvorfor han ikke 

havde behøvet at søge om eksporttilladelse. Dette er nu tilbagevist af 

den hollandske domstol. 

Domstolen slog forleden fast, at der er tale om ny viden, der har dobbelt 

anvendelsesmulighed, dvs. den kan anvendes til våbenudvikling. Grund-

forskning skal defineres snævert på baggrund af forordningens formål om 

at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben, og forskning må ikke 

have praktisk anvendelse som mulighed, hvis den skal kunne undtages 

fra kravet om kontrol. Endvidere var artiklens beskrivelser af, hvilke æn-

dringer der gør virus luftbåren, og hvilke kendte virus der allerede bærer 

disse ændringer, relevante i forhold til udvikling af masseødelæggelsesvå-

ben.  

Retten fastslog også, at en kompetent myndighed – og ikke forskerne 

selv - skal vurdere, hvad der er grundforskning og dermed undtaget for 

kontrol for at undgå uacceptable fejlvurderinger. Dommen betyder, at nye 

forskningsresultater skal underkastes kontrol, så de ikke kan misbruges 

til våbenudvikling, uanset om forskningen er udført med andre – gode – 

formål for øje. 
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Samarbejde mellem myndigheder om sikring af 
teknologi 

For at det regulerende system til sikring 

af teknologi, der er skitseret i denne 

temarapport, opnår den nødvendige 

gennemslagskraft, er det essentielt at 

samle alle berørte parter i en fælles proces. 

Center for Biosikring og -Beredskab har 

lagt grundstenen til et regulerende sys-

tem. Det næste naturlige og nødvendige 

skridt bliver at inddrage andre relevante 

myndigheder, virksomheder, interesseor-

ganisationer samt forsknings- og uddan-

nelsesinstitutioner i dialog og samarbejde 

omkring systemets endelige udformning. 

 

Det er for eksempel en helt afgørende 

forudsætning for at systemet til sikring af 

teknologi virker, at forskerne kender til det 

og udstyres med de rette værktøjer og viden 

til at løfte deres del af opgaven. 

Indenfor det felt har CBB brug for at 

sam arbejde med andre parter. CBB er 

Danmarks nationale biosikringsmyn-

dighed, og varetager altså sikring af 

teknologi indenfor landets grænser. 

Bevilgende råd og fonde spiller en af-

gørende rolle for, hvilke offentligt finan-

sierede projekter der opnår støtte. 

Alle projektansøgere kommer i kontakt 

med de bevilgende råd og fonde via en 

ansøgningsblanket. I visse tilfældes skal 

ansøgeren endda redegøre for eventuelle 

etiske aspekter af det ansøgte projekt. 

Sådan en vurdering kunne måske også om-

fatte en vurdering af misbrugspotentialet.

Videnskabelige tidsskrifter træffer i sidste 

ende beslutning om, hvilke manuskripter der 

offentliggøres. Sagen om publikationen af 

en nyopdaget Clostridium botulinum i det 

internationale tidsskrift Journal of Infectious 

Diseases har vist, at det godt kan lade sig 

gøre at holde følsom information tilbage af 

sikkerhedshensyn (Se tekstboks side 23).  

Med dette temahæfte ønsker CBB at in-

vitere alle relevante danske parter til 

en fælles drøftelse af teknologisikring. 

Nogle konkrete eksempler og mu-

ligheder er ridset op her til inspiration.

En drøftelse med relevante parter vil sigte på 

at kortlægge hele spektret af metoder til ef-

fektivt at sikre teknologi mod misbrug. Sam-

tidig er det essentielt at drage omsorg for, at 

forsk ningsmiljøerne kommer til at opleve så 

få begrænsninger som overhovedet muligt.

Belært af erfaringerne fra udlandet især i 

sagerne om fugleinfluenza H5N1 og den 
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nyopdagede Clostridium botulinum, må 

konklusionen være, at effektiv sikring af 

teknologi med misbrugspotentiale kun kan 

ske, hvis alle relevante parter inddrages 

i en fælles strategi, hvor ansvaret for de 

enkelte dele af processen står helt klare.
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