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 Biologisk beredskab hører 
 med til virkeligheden 
Et vigtigt samarbejde så dagens lys i oktober sidste år. 
Nordsjællands Brandvæsen og Center for Biosikring og -Beredskab (CBB) 
holdt fælles øvelser, hvor alle blev klogere. 
Der er behov for en bredere forståelse af biologiske hændelser
Af Casper Bünner, kommunikationsmedarbejder, Nordsjællands Brandvæsen 

N ordsjællands Brandvæsen har 
som landets første kom-
munale brandvæsen trænet 

bio-beredskab sammen med CBB, vel at 
mærke således, at samtlige brandfolk 
gennemgik øvelsen, idet den blev holdt 
fire gange.

Tidligere har bio-øvelser været integreret 
i fælles beredskabsøvelser, hvor politi og  
Beredskabsstyrelsen også typisk deltager,  
og hvor fokus ofte er på indsatsledelse.

Øvelsen gav derfor både Nordsjæl-
lands Brandvæsen mulighed for at stifte 

et nærmere bekendtskab med et af 
landets ekspertberedskaber – og CBB 
mulighed for at træne samarbejde med 
et kommunalt brandvæsen. Begge par-
ter blev klogere på hinandens indsats-
taktiske løsninger.

ØVELSE MED PAUSER
Inden den praktiske øvelse med 
fokus på samarbejde gennem-
gik vi grundprincipperne i det 
biologiske beredskab, der på 
flere områder indsættes efter 
helt andre retningslinjer end 
øvrige indsatser. 
En biologisk hændelse kan 

få uoverskuelige konsekven-
ser, hvis ikke samarbejde og 
kommunikation mellem det 
alarmerede beredskab og 
CBB fungerer. Derfor havde vi 
mulighed for at tage en ”time 

out”, hvor vi stoppede øvelsen 
og evaluerede på en konkret 
problemstilling.

Denne mulighed for løbende  
at diskutere konkrete, takti-
ske løsninger var rigtig god 
for begge parter. 

VI GÅR IND MED VINDEN 
I RYGGEN
Ved en biologisk hændelse 
bliver folk oftest først syge 
dage eller uger senere,  
og der vendes op og ned 

på den normale indsats-
procedure. 
Som brandmænd er vi vant til 

at indtænke en hurtig opgaveløs-
ning, mens vi ved mistanke om en 
biologisk hændelse skal køre frem 

Biologiske hændelser
Biologiske hændelser er 
kendetegnet ved:
•  Ingen akut syge. Sygdom 

udbryder typisk først efter 
udløb af inkubationstiden.

•  Biologiske sto!er kan 
sprede sig over store geo-
grafiske områder. Oftest 
kan de hverken ses, lugtes 
eller smages.

•  Indsatspersonel kører 
frem med vinden i ryggen. 
Sikkerhedsafstand 200 m 
med vinden i ryggen. 

•  Kontaminerede borgere 
skal renses. Forurenet  
indsatspersonel med 
beskyttelsesudstyr skal 
dekontamineres.

•  CBB felthold tager prøver  
i fareområdet. Når prøver-
ne er analyseret på labo-
ratorium ved man, om  
der er tale om farligt  
biologisk materiale  
– og hvilket.
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Om CBB
Center for Biosikring og 
-Beredskab (CBB) blev opret-
tet i 2001 og er det danske, 
biologiske ekspertberedskab 
og den statslige myndighed 
for biosikring. Centret hører 
under Ministeriet for Sund-
hed og Forebyggelse og er 
placeret på Statens Serum 
Institut. 

Hovedopgaven er hurtigst 
muligt at analysere ukendte, 
mulige biologiske stoffer.

CBB opretholder en døgn-
bemandet vagtfunktion, som 
skal sikre imødegåelse af en 
eventuel fare fra et ukontrol-
leret udslip af farlige bio-
logiske stoffer. Det vil sige 
foretage analyse og foretage 
en førsteindsats.

CBB medbringer eget  
udstyr, indsatsdragter og 
udstyr til dekontaminerings-
punkt.

CBB kan støtte og vej-
lede vedr. farlige biologiske 
stoffer i forbindelse med fx 
risikobaseret dimensionering 
og beredskabsplanlægning. 
CBB gennemfører også både 
stabs- og operative uddan-
nelses- og øvelses aktiviteter 
som involverer biologiske 
stoffer. 

Omkring 25 gange om 
året lyder alarmen hos CBB, 
der hører til landets absolut 
mindste specialenheder. 

CBB har i februar udgivet 
Principper og retningslinjer 
for indsats ved en biologisk 
hændelse. 

med vinden i ryggen og stoppe 200 m 
fra hændelsesstedet. Her skal vi afvente 
en definition af fareområdet i forhold  
til biologiske stoffer – med mindre  
akut personredning eller lignende dikte-
rer andet.

Vi kunne efterfølgende konkludere, at 
vi skulle undgår for mange udskiftninger 
af indsatspersonel i fareområdet, for 
ikke at forurene flere end højst nødven-
digt. Længst mulig indsatstid er derfor 
at foretrække. 

HVORNÅR ER DER MISTANKE?
Man ved sjældent i forvejen, om der 
er tale om en biologisk hændelse, og 
derfor er det ekstra vigtigt, at vi er 
bevidste om, at vi kan støde på fx en 
”hjemme-biolog” med eget laboratorium 
i kælderen. Vi kan også komme ud for en 
hændelse med et uidentificerbart stof, 
måske ved en bilulykke. Her skal vi være 
opmærksomme på, at der kan være 
hjælp at hente, måske i papirer i bilen, 
som kan fortælle noget om indholdet.

Biologiske stoffer kan også dukke op  
i forbindelse med terrorhændelser.

RESSOURCER GODT GIVET UD
Det var en omfattende proces at få  
den samlede styrke til at gennemgå  
en øvelse som denne, men det er res-
sourcer godt givet ud. Oplevelsen for 
både Indsatsledelse og mandskab var 
absolut positiv, og i princippet burde 

landets 8.000 brandfolk gennemgå 
samme øvelse - i hvert fald alle i fuld-
tidsberedskaber.

Vi trænede i hvert fald en helt ny ind-
satsrutine og blev bevidste om at bruge 
CBB ved denne type hændelser. 

LIGE PLUDSELIG 
KAN DET BLIVE ALVOR
Kun tre dage efter den sidste øvelse blev 
Nordsjællands Brandvæsen kaldt ud til 
en melding om et muligt biologisk udslip. 

Selv om det viste sig ikke at være 
nødvendigt at alarmere CBB, så var det 
en aktuel reminder om, at et biologisk 
beredskab er en nødvendighed i dagens 
samfund. Link: www.biosikring.dk

En biologisk 
hændelse kan få 
uoverskuelige 
konsekvenser, 
hvis ikke samarbejde 
og kommunikation 
mellem det alarme-
rede beredskab og 
CBB fungerer


