
 
  
 
Center for Biosikring og -Beredskab • E-mail: cbb@ssi.dk • Tel.: 32 68 81 27 • Hjemmeside: http://www.biosikring.dk  

 

1

Overvågning mhp. tidlig erkendelse af bioterror  

type 2 hændelser 

 
Biologiske terrorangreb forekommer i to hovedtyper: 

 Primær udlægning af agens (type 1 hændelse)  

 Sygdomsudbrud (type 2 hændelse)  

   

Formålet med tidlig erkendelse af type 2 hændelse 

Biologiske angreb kan foregå således, at den primære udlægning ikke opdages, og angrebet vil først vi-

se sig efter inkubationstidens udløb, når en eller flere personer bliver syge. Det er vigtigt at erkende et 

sygdomsudbrud som et biologisk angreb så tidligt som muligt af flg. grunde: 

 Hurtig identifikation af ætiologisk agens  

 Korrekt behandling af sygdomsramte  

 Identifikation af det primære udlægningsområde og evt. sekundært kontaminerede områder  

 Profylaktisk behandling til eksponerede men endnu symptomfri personer  

 Retslige eller militære sanktioner  

Nogle biologiske kampstoffer resulterer i smitsomme sygdomme, og der forekommer derfor sekundær-

spredning efter det primære sygdomsudbrud. I sådanne situationer er tidlig erkendelse og identifikation 

desuden vigtig for at kunne gennemføre: 

 Isolation  

 Karantæne  

 Profylaktisk vaccination  

   

Signaturer på en type 2 hændelse 

Traditionelle biologiske kampstoffer er næsten alle eksotiske, og de fremkaldte sygdomme forekommer 

ikke normalt i Danmark. Symptombillederne er i de fleste tilfælde usædvanlige men ikke så specifikke, 

at diagnose kan stilles alene på det kliniske billede. Mistanke om at et sygdomsudbrud er opstået ved 

bioterror, skal derfor straks medføre kontakt til den lokale embedslæge mhp. opsporing af evt. andre 

tilsvarende sygdomstilfælde samt til Center for Biologisk Beredskab mhp. rådgivning, prøvetagning og –

analyse. Mistanke bør opstå ved flg ’bioterror-signaturer’: 

 Mange samtidige tilfælde af infektionssygdom, dvs. manglende epidemisk opbygning  

 Usædvanlig infektionssygdom uden forklarlig baggrund, f.eks. Ebola uden udlandsrejse  
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 Multiple tilfælde med usædvanligt resistensmønster  

 Uforklaret og usædvanligt klyngeudbrud af:  

o Akut febril luftvejssygdom  

o Akut febril sygdom med hudmanifestationer  

o Gastroenterit  

o Progredierende, symmetrisk paralyse  

   

Opdagelse af bioterror type 2 hændelse 

Overvågning tilsigter, at mistanke om en bioterror type 2 hændelse opstår ved de(n) første patienter, 

og at aktiveringen af det biologiske beredskab sker straks derefter ved kontakt til Center for Biosikring 

og -Beredskab og de(n) lokale embedslæge/bioregionens embedslæge. Overvågningen kan gennemfø-

res ved en kombination af flere elementer: 

 Opmærksomhed på bioterror-signaturer hos sundhedspersonale i ’frontlinjen’ (f.eks. praktise-

rende læger, skadestuelæger og –sygeplejersker, lokale mikrobiologer, patologer, infektionsme-

dicinere, dermatologer og embedslæger)  

 Varslingssystem for bioterror suspekte hændelser (både type 1 og type 2) i andre lande   

 Syndrombaseret real-time indrapportering og løbende monitorering   

 Monitorering af ambulancekørsler   

Ved enkelte type 2 hændelser i terroristisk sammenhæng har der været anvendt mikroorganismer 

(f.eks. salmonella), som kan forekomme normalt i Danmark typisk i forbindelse med kontaminering af 

fødevarer. Opdagelse af sådanne hændelser kan være vanskelig, men til gengæld er de normale analy-

se- og behandlingsprocedurer gearet til at håndtere den slags situationer. Påvisning af en bioterror bag-

grund er imidlertid vigtig bl.a. af hensyn til politiets efterforskning. Mistanke om sådanne hændelser kan 

opstå ved: 

 Abnorm epidemiologi   

 Usædvanlig mikrobiologi, f.eks. stamme, resistensmønster   
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