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Center for Biosikring og -Beredskab (CBB) er placeret 

på Statens Serum Institut under Ministeriet for Sund-

hed og Forebyggelse. Centret har til formål at fore-

bygge og imødegå biologiske angreb og udslip, og det 

er centrets vision at sikre, at biovidenskab kun tjener 

en gavnlig teknologisk udvikling og ikke bevidst bruges 

til skade for nogen.

Et helt centralt element i CBB’s arbejde er at forebygge, 

at der overhovedet sker hændelser med farligt biolo-

gisk materiale. Enten som biologiske anslag eller som 

udslip. Biosikring i form af effektive sikringsforanstalt-

ninger og en veludviklet sikringskultur er afgørende 

for at undgå skarpe hændelser med farligt biologisk 

materiale.

I 2013 har CBB haft særligt fokus på ansvarlig bioviden-

skab, international biosikring samt mobil biodiagnostik.

Målet for centrets arbejde med ansvarlig biovidenskab 

er at øge opmærksomheden i forhold til naturviden-

skabelig viden og færdigheder, der vil kunne anvendes 

til udvikling af biologiske våben. Dette er i 2013 blandt 

andet sket gennem omfattende undervisning og fore-

læsninger på universiteter og udgivelse af temahæftet 

Viden forpligter – sikring af teknologi mod misbrug.

I forhold til biosikring har CBB foretaget en række 

tilsynsbesøg på virksomheder for at vejlede og kon-

trollere, at de relevante og påkrævede sikringstiltag er 

indført. For første gang er biosikringsloven og CBB’s 

indsats blevet evalueret af de sikringsansvarlige i 

danske virksomheder, der er underlagt bestemmel-

serne. Resultaterne er positive. Et stort flertal blandt 

de sikringsansvarlige mener, at kravene til biosikring er 

klare og tydelige, at CBB yder en god service og hjælp, 

at ressourceforbruget brugt på biosikring er på et pas-

sende niveau, og at biosikring er vigtigt for det danske 

samfund. I undersøgelsen efterspørges mere under-

visning ude på virksomhederne samt øget oplysning 

vedrørende kravene til teknologikontrol. Disse områder 

vil fremadrettet være en prioritet i CBB’s arbejde.

I 2013 har CBB udviklet og gennemført en uddannelses- 

og øvelsesrække med et lokalt beredskab. Erfaringerne 

er gode og er udmøntet i et egentligt koncept, som 

fremover vil blive videreudviklet.

Laboratoriemæssigt har CBB haft fokus på området 

mobil biodiagnostik. CBB har testet metoder inden for 

immunoassays, spektrometri og PCR. Dele af arbejdet 

er i december publiceret i det internationale tidsskrift 

Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Prac-

tice, and Science.

Internationalt har centret i 2013 i samarbejde med 

Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Fore-

byggelse samt Forsvarsministeriet taget initiativ til 

et innovativt pilotprojekt med fokus på biosikring og 

1. Resumé
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sundhed i Østafrika. Projektet – der er et pilotprojekt, 

hvor der senere vil blive afsøgt muligheder for forlæn-

gelse af projektet – skal løbe over to år og er finansie-

ret gennem den danske Freds- og Stabiliseringsfond 

(FSF). Projektets formål er både at nedbringe risikoen 

for at farligt biologisk materiale falder i de forkerte 

hænder samt at hjælpe partnerlandet med at imødegå 

infektionssygdomme. Projektet er et konkret resultat i 

forhold til den danske regerings prioritering af interna-

tional nedrustning og ikke-spredning af masseødelæg-

gelsesvåben.

CBB’s 
produkter

Trusselsanalyse

BiosikringModforanstaltninger

Varsling

UdredningsberedskabLaboratorieanalyse

Ekspertstøtte
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kontrolbelagte efter den danske lov om biosikring, og 

besiddelse af stofferne kræver tilladelse fra CBB.

Inden for de sidste ti år har der internationalt været 

forsøg på anskaffelse, udvikling og anvendelse af biolo-

giske våben. Hyppigst forekommende er relativt simple 

toksiner, som enkeltpersoner kan fremstille – selv un-

der forholdsvist primitive forhold. Der har internationalt 

været flere arrestationer og domfældelser i sager, hvor 

ricin er forsøgt anvendt offensivt. I 2013 har der blandt 

andet været tilfælde i USA, hvor i alt 11 breve indehol-

dende ricin er sendt til højtstående personer i USA, 

heriblandt præsident Obama.

Toksiner kan fremstilles af en enkelt person med tek-

nisk baggrundsviden og praktiske færdigheder svarende 

til en dansk laborant i mængder, der svarer til mindst 1 

million dødelige doser per produktionsår. Det nødven-

dige udstyr til fremstilling af et sådant kampstof kan 

erhverves uden adgang til specialkomponenter og for 

en pris på under 20.000 kr. i en facilitet på under 30 

m2 med adgang til elektricitet og rindende vand. Ud-

lægning af færdigt kampstof i en mængde svarende til 

1 million dødelige doser kan foretages med en udlæg-

ningseffektivitet på mellem 1 og 10% med almindeligt 

forekommende, ikke-kontrolbelagt udstyr, og døde-

ligheden i lukkede rum eller via ferskvarer vil kunne 

overstige 1.000 personer.

2. Biologiske våben

Biologiske våben har siden år 1900 været anvendt i 

talrige anslag med mere end hundredtusind dødsfald 

til følge. Aggressorer har erfaringsmæssigt spændt fra 

statslige aktører over terrororganisationer og religiøse 

grupper til enkeltpersoner, og de anvendte mikroorga-

nismer eller toksiner har involveret såvel epidemiske 

som ikke-epidemiske stoffer samt stoffer med meget 

høj såvel som meget lav dødelighed. Karakteristisk 

for biologiske våben er således, at spændvidden og 

kompleksiteten inden for våbentyperne er stor. Fra 

simple toksiner, som fx ricin, til deciderede højteknolo-

giske våben eller masseødelæggelsesvåben. På grund 

af dobbelt anvendelighedsproblemstillingen, hvor visse 

typer legitimt materiale og viden også kan anvendes 

offensivt, er det vanskeligt at opdage en eventuel 

kapacitetsopbygning, der har til hensigt at udvikle et 

biologisk våben. I denne sammenhæng er ekspertkom-

petencer afgørende for at vurdere misbrugspotentialet. 

Biosikringstiltag vil være effektive i forhold til at fore-

bygge udvikling af avancerede våbentyper, hvorimod 

simple, improviserede biologiske våben, baseret for 

eksempel på toksiner, kan være yderst vanskelige at 

dæmme op for.

Toksiner – biologiske giftstoffer

Toksiner er giftstoffer af biologisk oprindelse. Ricin, 

abrin og botulinum er eksempler på toksiner, der er re-

levante i offensiv sammenhæng. Disse stoffer er derfor 
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Masseødelæggelsesvåben

Et biologisk våben med en potentiel effekt på mere 

end 100.000 døde kan fremstilles inden for et år med 

ressourcer, som ud over det ovenfor anførte, kræver 

adgang til et specifikt biologisk udgangsmateriale, mi-

krobiologisk ekspertise svarende til ph.d. niveau samt 

forbrugsmateriel svarende til ca. 30.000 kr. Alternativt 

kan et tilsvarende våben fremstilles og være klar til 

anvendelse inden for 3 uger, såfremt ressourcer og 

ekspertise svarende til en større bioteknologisk/farma-

ceutisk virksomhed omlægges til opgaven.

Højteknologiske våben

Fremstilling af avancerede biologiske våben, der har 

epidemisk potentiale eller har effekter, der ikke er na-

turligt forekommende, eller virkningsmåder – herunder 

selektivitet og resistens – der er designet efter behov, 

har indtil for nylig kun været mulig for statslige aktører 

eller meget store bioteknologiske virksomheder. Ud-

viklingen inden for syntetisk biologi og amatørbiologi 

spreder generelle teknologiske færdigheder og indsigt 

ud over de professionelle miljøer tilknyttet universiteter 

og biotekindustrien. Denne udvikling vurderes at kunne 

bringe avancerede biologiske våben inden for række-

vidde af en bredere kreds, helt ned til enkeltperson-

niveau.

Teknologi – viden og færdigheder

De nødvendige tekniske instruktioner til anvendelse 

af produktionsudstyr samt fremstilling af kampstof og 

dets våbengørelse kan sammenstilles ud fra offentligt 

tilgængelige artikler, lærebøger, laboratorievejledninger 

og lignende, som er tilgængelige via universitetsbiblio-

teker eller tekniske databaser på internettet. Spe-

cialiserede praktiske færdigheder kan om nødvendigt 

erhverves via alment tilgængelige kurser på højere 

læreanstalter eller gennem praktik på offentlige eller 

private virksomheder. Den relativt lette tilgængelighed 

gør personlig ansvarlighed hos forskere så meget desto 

mere betydningsfuld.

I 2013 valgte et hold amerikanske forskere bag op-

dagelsen af en ny variant af de ekstremt giftige 

botulinum-toksiner af sikkerhedshensyn at udelade 

gensekvensen for det nye giftstof i en videnskabelig 

artikel. Det er en usædvanlig handling, at forskere og 

tidskrifter, på eget initiativ, tilbageholder videnska-

belig information af hensyn til sikkerhed.  CBB anser 

tiltaget som en ansvarsfuld udvikling, hvor forskerne 

selv forsøger at nedbringe misbrugspotentialet ved ny 

sensitiv teknologi, men samtidig publicerer resultaterne 

og dermed støtter den frie forskning. Herved mindskes 

det såkaldte dobbelt anvendelsesproblem. Sagen er 

omtalt yderligere i CBB’s temahæfte, der er tilgængeligt 

på centrets hjemmeside.
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3. Udredningsberedskab



9

Døgnberedskabet

Døgnberedskabets overordnede opgave er at kunne 

udrede og imødegå hændelser, som involverer farlige 

biologiske stoffer. Beredskabet skal derfor altid være 

operativt og i stand til at respondere effektivt på hen-

vendelser fra politiet, andre myndigheder og borgere 

vedrørende sådanne hændelser. 

Døgnet rundt kan en vagthavende overlæge med spe-

cialkompetence i biologiske våben kontaktes på CBB’s 

døgntelefon, hvis der er mistanke om en hændelse, 

som involverer farligt biologisk materiale. Herefter 

udreder centret, hvad der er foregået og beslutter, 

hvordan den potentielle fare skal imødegås.

CBB’s laboratorium er en integreret del af bered-

skabet. I operativ sammenhæng har laboratoriet til 

opgave at analysere prøver indsamlet af udrednings-

holdene og undersøge, om der er tale om farligt bio-

logisk materiale. Endvidere vil der i forbindelse med 

en hændelse kunne udføres diverse retsbiologiske 

undersøgelser, altså de videnskabelige og tekniske 

undersøgelser, der vil være en af flere forudsætninger 

for at kunne henføre stoffet til en gerningsmand.

Beredskabet afholder øvelser og gennemfører uddan-

nelse såvel internt som for andre aktører i Danmark. 

Hertil kommer øvelsesvirksomhed med udenlandske 

samarbejdspartnere. Derudover udvikler og vedli-

geholder beredskabet doktriner for indsats under 

forskellige omstændigheder og vedligeholder bered-

skabsmateriel.

Hændelser i 2013 

I 2013 var der en række tilfælde, hvor politiet og an-

dre myndigheder kontaktede CBB med mistanke om 

tilstedeværelse af farligt biologisk materiale. I nogle 

tilfælde kunne tilstedeværelse af farligt biologisk 

materiale umiddelbart afvises ud fra en faglig trus-

selsanalyse, mens det i andre tilfælde var nødvendigt 

at indsætte centrets udredningshold og hjemtage 

materiale  til nærmere undersøgelse i centrets labora-

torium.
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I ingen tilfælde konstaterede CBB, at der var tale om 

farlige biologiske stoffer. I forbindelse med hændelser 

har CBB’s indsats, udover identifikation af muligt farligt 

biologisk materiale samt modforanstaltninger, et tryg-

hedsskabende formål, idet hensigten er hurtigst muligt 

at foranledige, at berørte dele af samfundet kan vende 

tilbage til den normale situation og herved genoprette 

ro og orden. CBB’s indsatsdoktrin er således baseret 

på at skabe mindst mulig opmærksomhed på en mulig 

biologisk hændelse, blandt andet ved ikke at foretage 

udrykning, såfremt der ikke eksisterer et konkret mis-

tankegrundlag funderet i en faglig trusselsanalyse.

Beredskabsøvelser

CBB gennemfører løbende interne øvelser for alle dele 

af beredskabet. Disse øvelser har til formål at teste og 

vedligeholde, rutinere og videreuddanne beredskabets 

personel. Øvelserne er med til at sikre, at centret kan 

opretholde de operative kapaciteter og funktionalite-

ter, der er kritiske for samfundets imødegåelse af en 

biologisk hændelse. Særlig kritisk er specialkompe-

tence til at kunne foretage en faglig trusselsanalyse i 

forbindelse med alarmeringsfasen, hvor der skal ageres 

på grundlag af ofte mangelfulde oplysninger og under 

tidspres. CBB’s trusselsanalyse udføres af en vagtha-

vende overlæge med specialviden inden for mikrobio-

logi og offensiv anvendelse af biologiske materialer. 

En korrekt trusselsanalyse allerede i opstartsfasen 

er afgørende for, at hændelsen kan imødegås på en 

hensigtsmæssig og effektiv måde. Det vil sige med 

så små tab som muligt, såfremt der er tale om skarpt 

materiale, men også for at undgå unødig forstyrrelse af 

offentlig orden med mulige økonomiske omkostninger 

til følge. Specialkompetencen trænes og opretholdes 

som en integreret del af CBB’s interne træning. 

I 2013 har CBB udviklet og gennemført en uddannelses- 

og øvelsesrække med et lokalt redningsberedskab. Erfa-

ringerne er gode og er udmøntet i et egentligt koncept, 

som fremadrettet vil blive tilbudt relevante aktører.

I international sammenhæng fortsatte det af CBB 

initierede arbejde med at videreudvikle det operative 

koncept for FN’s Generalsekretærs mekanisme til un-

dersøgelse af påstået anvendelse af biologiske våben. 

Dette arbejde tog et vigtigt skridt fremad i 2013 med 

en  workshop på CBB, som blev åbnet af den danske 

ambassadør for nedrustning, og som ud over Danmark 

havde deltagelse af 8 lande samt to internationale 

organisationer. Flere aktiviteter er undervejs i denne 

sammenhæng.

Beredskabsudvikling

Det biologiske beredskab bygger på afprøvninger, vi den-

skabelige forsøg og udvikling af nye rutiner, metoder og 

koncepter, der kan understøtte det operative beredskab. 

Dette er en nødvendig fremgangsmåde, da det biologi-

ske trusselsbillede ikke er stabilt, men under konstant 

forandring, ikke mindst på grund af den hurtige udvikling 

inden for bioteknologi. På baggrund af denne metodi-

ske tilgang kan centret generere evidens for forskellige 

materialers misbrugspotentiale, hvorved forebyggel-

sesaktiviteterne kan målrettes bedst muligt. I centrets 

laboratorium udføres projekter vedrørende spredning, 

våbengørelse og sikkerhed. Der er tale om fortløbende 

aktiviteter, der er afgørende for vedligeholdelsen af de 

operative beredskabsfærdigheder inden for laboratorie-

diagnostik, udredning og modforanstaltninger.

I 2013 er der udarbejdet nye interne procedurer for 

CBB’s indsatser i FN regi og arbejdet med tilpasning 

af indsatsholdenes procedurer. Herunder ændringer i 

konceptet for dekontaminering.

Dekontaminering af indsatspersonale er en af de opga-

ver, som skal varetages på et hændelsessted. Så snart 

udredningsholdet fra CBB forlader et fareområde, skal 

alt eventuelt farligt materiale på beskyttelsesudstyret 

uskadeliggøres. 

CBB har til eget brug udviklet en speciel og meget 

fleksibel løsning til at dekontaminere personel og 

udstyr. Den nye løsning er enkelt konstrueret, nem at 

transportere og kan anvendes fleksibelt ved hændel-

ser i både ind- og udland. Det øger derfor samlet set 

feltholdenes fleksibilitet og mobilitet. I 2013 er pro-
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duktet blevet testet ved feltforsøg. Store dele af 

disse forsøg har fundet sted på Statens Serum 

Instituts gård Hvidesten i Allerød, som har stillet 

arealer til rådighed for forsøgene. Resultaterne, 

som er meget tilfredsstillende, er vigtige for CBB’s 

prøvetagningshold, der er afhængige af pålidelig 

dekontaminering.  

      

I efteråret 2013 har CBB arbejdet sammen med 

det tyske Robert Koch Institut om afvikling af en 

forsøgsserie, der skal belyse risikoen for offensiv 

anvendelse af ricin og undersøge mulighederne 

for detektion og etablering af modforanstaltnin-

ger. Forsøgenes formål har blandt andet været at 

klarlægge aerosolers adfærd. Som en del af forsøgene 

er en række forskellige samplingteknikker og detek-

tionsmetoder udviklet, optimeret, sammenlignet og 

taget i brug. Vigtig viden om muligheder for misbrug 

af teknologi og biologiske agens er blevet indhøstet 

og danner nu basis for forebyggende tiltag. Derudover 

har CBB medarbejdere i december 2013 deltaget i en 

forsøgsserie på Robert Koch Instituttet i Berlin. Denne 

forsøgsserie omfattede prøvetagningsmetoder, de-

tektion og dekontaminering af biologiske agens med 

våbenpotentiale.

Mobil- og hurtig biodiagnostik

Det er afgørende, at de metoder, der anvendes i CBB’s 

laboratorieberedskab, er både hurtige og pålidelige.  

Mobil- og hurtigdiagnostik er et af centrets fokusområ-

der, og der er de seneste år blevet arbejdet med mulig-

hederne inden for mobil biodiagnostik. Mobil- og hurtig 

biodiagnostik  kan ikke stå alene og skal verificeres af 

en mere grundig laboratorieanalyse for at undgå evt. 

fejlslutninger i forhold til tilstedeværelse eller fravær 

af farlig biologi. Til gengæld vil sådanne metoder finde 

nyttig anvendelse som indikatorer, hurtigtest og i foren-

sisk øjemed. 

I 2013 har CBB undersøgt værdien af mobilt og hurtig 

diagnostisk udstyr til identifikation af farligt biologisk 

materiale og til bestemmelse af fareområder ved biolo-

giske hændelser. De metoder og det udstyr, CBB har te-

stet, er inden for immunoassays, spektrometri og PCR.  

Størstedelen af de immunoassays, som blev testet, er 

laterale flow tests, der generelt viser skuffende resul-

tater med hensyn til sensitivitet, og flere assays har 

funktionelle fejl. Dele af resultaterne er blevet publi-

ceret. En type af lateral flow test kan aflæses med en 

tilhørende elektronisk test aflæser, og denne mulighed 

har vist lovende resultater med lav sensitivitet. Denne 

type test er specielt velegnet til toksiner. Endvidere har 

det vist sig, at det testede mobile spektrometriudstyr, 

som findes på markedet, er utilstrækkeligt til at diagno-

sticere biologisk materiale. 

For prøver indeholdende DNA er fokus rettet mod 

mobile PCR-instrumenter, hvor PCR (Polymerase Chain 

Reaction), er en meget sensitiv detektionsteknik. Flere 

mobile PCR-instrumenter er udviklet med tilhørende 

reagenser, der er velegnede til specifikke tests af rene 

prøver men vanskeligt at anvende på miljøprøver. De 

afprøvede metoder er specifikke for et agens og skal 

derfor bruges sammen med generiske analyser til prø-

ver med ukendt indhold. Der udvikles løbende nye og 

forbedrede metoder til mobil- og hurtigdiagnostik, og 

CBB vil også fremadrettet følge denne udvikling. Yderli-

gere vil der i 2014 blive sat fokus på forensisk biodiag-

nostik, der har til formål at relatere et biologisk agens 

på et hændelsessted til en mulig gerningsmand.
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4. Overvågning og modellering 

Teknologiovervågning og trussels-
karakterisering

For effektivt at kunne forhindre og imødegå biologiske 

trusler overvåger CBB, hvad de aktuelle misbrugsmu-

ligheder er. Til dette formål foretager centret trus-

selskarakterisering gennem afprøvninger og forsøg. 

Desuden udføres systematisk overvågning af agens, 

relateret materiale, fremføringsmidler og teknologi i 

form af viden. Trusselskarakteriseringen og teknolo-

giovervågningen danner grundlag for, at CBB kan have 

et evidensbaseret beredskab i forhold til nye biolo-

giske trusler, samt at biosikringstiltag er balancerede 

i forhold til risikoen fra det pågældende materiale. Trus-

selskarakterisering er således et redskab til at prioritere 

indsatsen i forhold til de stoffer og materialer, der med 

størst sandsynlighed kan tilvejebringes og anvendes i 

våbenegnet form. Endvidere bruger CBB denne sy-

stematiserede viden som basis for undervisningen i 

sikringskultur.

BIOSIT - Det biologiske situations-
billede

For konstant at være på forkant med udviklingen udar-

bejder CBB årligt en intern klassificeret analyse over det 

biologiske situationsbillede, kaldet BIOSIT. BIOSIT er 

tæt koblet med centrets strategi og handlingsplaner og 

danner basis for de biosikrings- og beredskabsmæs-

sige prioriteringer.

Elementerne i BIOSIT er blandt andre: 

• Trusselskarakterisering 

Analyse og afprøvninger i forhold til våbengørelse. 

Formålet er at undersøge, hvilke typer stoffer, 

materialer og teknologi, der har offensivt poten-

tiale. Særligt fokus er blandt andet på syntetisk 

biologi og såkaldt ”amatørbiologi” eller DIY – Do It 

Yourself biology. 

• Forebyggelse 

Gennemgang og opdatering af relevante biosik-

ringstiltag. Herunder monitorering af internationale 

initiativer i forhold til lovgivning, kontrollister, fysisk 

sikring af agens og materiale m.v. 

• Imødegåelse 

Har til formål at overvåge relevante doktriner og 

procedurer for felt- og laboratorieindsats med 

henblik på videreudvikling af beredskabet. Centrale 

elementer er blandt andet nye diagnostiske mulig-

heder, spredningsmetodologi, dekontaminerings-

principper samt medicinske modforanstaltninger.
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4. Overvågning og modellering 
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BioAlarm

CBB anvender overvågningssystemet BioAlarm, der 

sørger for tidlig varsling af mulige sygdomsudbrud 

som følge af biologiske angreb. BioAlarm baserer 

sig på realtids-overvågning af opkald til alarmcen-

traler. Systemet er landsdækkende og udviklet og 

idriftsat af CBB. BioAlarm videreudvikles og justeres 

løbende og er fortsat et vigtigt redskab for centret 

til tidligst muligt at kunne inddæmme og modvirke 

et sygdomsudbrud, idet det ikke altid er muligt 

umiddelbart at erkende, hvorvidt der er tale om et 

biologisk angreb eller et naturligt forekommende 

sygdomsudbrud.

Spredningsanalyse

En afgørende komponent i ekspertstøtten ved hæn-

delser er udførelse af spredningsanalyser, der viser, 

hvordan et angreb med eller udslip af farligt biologisk 

materiale vil forløbe, og hvordan det bedst imødegås. 

Disse analyser har blandt andet betydning for, hvilke 

anbefalinger CBB afgiver som støtte til andre myndig-

heder som Politi og sundhedsberedskab i form af fx, 

hvordan afspærringer og andre modforanstaltninger 

skal etableres.

Vind og andre meteorologiske forhold er helt afgø-

rende, når det skal analyseres, hvordan farligt biolo-

gisk materiale spredes gennem luften efter et udslip 

eller ved et biologisk anslag. CBB fik i 2011 en aftale 

med Danmarks Meteorologiske Institut i stand om 

at benytte danske vejrdata. Igennem 2012 blev der 

arbejdet på at optimere komprimeringen af data og 

dataoverførslen. De lokale vejrdata og optimeringen af 

dataoverførslen har betydet, at der i dag er en meget 

høj grad af præcision i fastlæggelsen af fare- og ekspo-

neringsområder.

I løbet af 2013 er der endvidere taget skridt til at op-

gradere centrets kapacitet til udførelse af sprednings-

analyser, herunder nyanskaffelser af specialsoftware. 

Interventionsmodel

Igennem 2012 og 2013 er der arbejdet med at udvikle 

en biologisk interventionsmodel, som er et værktøj til 

at prognosticere eventuelle konsekvenser af et biolo-

gisk anslag over længere tid og med andre informa-

tioner, end en spredningsanalyse kan vise. Interventi-

onsmodellen bygger på en lang række data vedrørende 

spredningsbilledet, det biologiske våbens karakteri-

stika, Danmarks Statistiks befolkningsdata samt kendte 

behandlingsmuligheder. Første del af udviklingen af 

interventionsmodellen er nu afsluttet. Det fremadret-

tede mål er at få modellen til at håndtere epidemiske 

agens, så den epidemiske udvikling af sygdomsudbrud 

over tid kan indgå i prognosticeringen af anslag med 

smitsomme sygdomme. I 2013 er der pågået et stort 

analyse- og udviklingsarbejde. Modellen skal kunne 

behandle meget komplekse data og kunne differentiere 

mellem agens, fx med hensyn til inkubationstider og 

dosis/respons. Samtidig kobles data fra spredningsana-

lysen til interventionsmodellen. 

Dette er en stor og kompleks opgave, som fortsætter 

i 2014. Fuldt implementeret vil interventionsmodel-

leringskapaciteten være et værdifuldt støtteværktøj for 

beslutningsproces og ekspertstøtte før, under og efter 

et eventuelt biologisk angreb. 
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Centrets virke som myndighed inden for biosikring har 

hjemmel i lov og bekendtgørelse om sikring af visse 

biologiske stoffer og relateret materiale fra henholdsvis 

2008 og 2009.

Efter de første år med hovedvægt på den grundlæggen-

de implementering af biosikring i Danmark, har CBB nu 

også fokus på tilsyn og relaterede materialer i form af 

leje af udstyr og regulering af teknologi med misbrugs-

potentiale. En af hjørnestenene i centrets forvaltning af 

biosikringsloven er, at fysiske sikringsforanstaltninger 

ikke alene kan hindre at viden, biologiske agens og 

andre komponenter, der kan anvendes i fremstilling af 

biologiske våben, havner i de forkerte hænder. Det er 

de mennesker, der til dagligt har adgang til de kon-

trolbelagte materialer og sensitiv viden, som er kritisk 

vigtige i biosikringssammenhæng. Derfor er forebyggel-

sesindsatsen og fokus på virksomheders biosikringskul-

tur fortsat højt prioriteret i CBB’s arbejde.

Ved at opretholde en god biosikringskultur og over-

holde reglerne på området bidrager den enkelte virk-

somhed til at modvirke spredning af materiale, der kan 

anvendes til fremstilling af biologiske våben. Samtidig 

sikrer virksomheden sig mod at blive misbrugt som ufri-

villig leverandør af biologiske våbenkomponenter.

I 2013 øgede CBB antallet af tilsyns- og virksomheds-

besøg, og der er i 2013 gennemført 16 tilsynsbesøg. 

Formålet med tilsynsbesøg er at kontrollere, at virk-

somhederne overholder reglerne for biosikring. Virk-

somhederne bliver som hovedregel adviseret 14 dage 

forud for besøg. CBB begyndte at føre tilsyn i 2011, og 

erfaringerne er, at der på virksomhederne er en god 

forståelse for biosikring. Dette bekræftes også af den 

brugerundersøgelse blandt sikringsansvarlige, som 

omtales senere i årsberetningen.

Teknologikontrol

Udvikling af teknologi, som umiddelbart kan bruges 

til fremstilling eller anvendelse af biologiske våben, 

kræver en specifik tilladelse fra CBB. Øvrig teknologi 

kræver ikke forudgående tilladelse, men virksomheder, 

der udvikler teknologi med misbrugspotentiale, skal 

indhente vejledning hos CBB for at begrænse misbrugs-

mulighederne.

Foruden diverse biologiske stoffer, produktionsudstyr 

og materialer, der er inkluderet på kontrollisten, som 

administreres af CBB, er ny viden, der kan misbruges 

til at udvikle biologiske våben belagt med kontrol. I 

biosikringssammenhæng kaldes denne viden for tek-

nologi. 

I 2013 satte CBB fokus på forskningsprojekter, hvor 

overførsel af teknologi i form af ny viden og færdighe-

der, har et fredeligt formål, men samtidig har poten-

tiale til at blive misbrugt til fremstilling af biologiske 

våben, såfremt de forkerte personer får adgang til 

teknologien. 

5. Biosikringsmyndighed
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Det er sket ved at intensivere den eksterne under-

visning på uddannelsesinstitutionerne samt ved at 

udgive et temahæfte, der sætter fokus på tekno-

logi med de misbrugspotentialer og faldgrupper, 

som virksomheder skal være opmærksomme på. 

Internationalt er der de seneste år set en række af 

forskningsprojekter med denne type af misbrugs-

problematikker og flere af sagerne gennemgås i 

temahæftet.

Brugerundersøgelse 2013 

Analysefirmaet Interresearch foretog for CBB i 2013 

en uafhængig og anonym undersøgelse af, hvordan 

sikringsansvarlige i danske virksomheder, der er 

underlagt biosikringslovgivningen, oplever loven og 

bekendtgørelsen såvel som CBB’s arbejde. Under-

søgelsen belyste blandt andet de sikringsansvar-

liges oplevelse af samarbejdet med CBB, synet på 

lovgivningskravene og vurderingen af tidsforbruget 

anvendt på biosikringstiltag m.v. 

Undersøgelsen, der er den første af sin art siden 

biosikringslovgivningen trådte i kraft, viser, at et 

markant flertal blandt de sikringsansvarlige mener, 

at kravene til biosikring er klare og tydelige, at CBB 

yder en god service og hjælp, at ressourceforbruget 

brugt på biosikring er på et passende niveau, og at 

biosikring er vigtigt for det danske samfund. 

Undersøgelsen viser dog også, at der er enkelte 

steder, hvor de sikringsansvarlige ønsker mere infor-

mation og hjælp. Flere af de adspurgte gav således 

udtryk for, at de ikke var tilstrækkeligt bevidste om, 

at teknologi med misbrugspotentiale kræver en 

tilladelse fra CBB, ligesom flere efterlyste tydeligere 

regler for bortskaffelse af kontrolbelagt materiale. 

CBB valgte derfor at udsende temahæftet om sikring 

af teknologi til alle sikringsansvarlige. I 2014 vil CBB 

fortsat have fokus på at oplyse om betydningen af 

teknologi med misbrugspotentiale samt gøre det 

endnu tydeligere, hvilke metoder man mest hen-

sigtsmæssigt kan anvende til korrekt bortskaffelse 

af kontrolbelagte materialer. 

Forskerbekymring - følsom 
information tilbageholdt af 
sikkerhedshensyn

Det er helt usædvanligt, at forskere og tids-

skrifter på eget initiativ tilbageholder viden-

skabelig information af hensyn til den of-

fentlige sikkerhed. Ikke desto mindre var det 

tilfældet i 2013, da opdagelsen af en ny og 

ekstrem giftig variant af botulinum-toksinet 

blev offentliggjort i tidsskriftet Journal of Infec-

tious Diseases. 

De amerikanske forskere bag opdagelsen af 

det ny botulinum-toksin valgte af sikkerheds-

hensyn at udelade gensekvensen i den artikel, 

der blev sendt til tidsskriftet. Gensekvensen er 

et stykke nøgleinformation, som er nødven-

digt for at fremstille toksinet. Ved at undlade 

at offentliggøre denne sekvens sikres det, at 

personer med ondt i sinde ikke uden videre 

kan misbruge oplysningerne, fx til fremstilling 

af biologiske våben. Tidskriftet opfordrede 

desuden fagfæller til at se grundigt efter, om 

der er tale om misbrugspotentiale, når ny 

forskning alligevel undergår en faglig vurdering 

forud for publicering. 



16

6. Formidlingsaktiviteter

Undervisning og forelæsninger

CBB har i 2013 afholdt 9 eksterne undervisnings-

seminarer på videregående uddannelser, samt 2 på 

katastrofe- og risikomanageruddannelsen. Derudover 

har CBB afholdt 3 kurser for kommende sikringsan-

svarlige, 15 undervisningsgange på indsatslederkurset 

i Tinglev samt afholdt 17 øvrige undervisningsaktivite-

ter. Tilsammen er det blevet til 46 undervisningsgange 

på i alt 237 undervisningstimer, hvor det sammenlagte 

deltagerantal har været på 1291 deltagere.

Undervisning i ansvarlig biovidenskab på de naturvi-

denskabelige uddannelser er fortsat et vigtigt fokus-

område for CBB. Her kommer CBB i kontakt med stu-

derende, der er på vej ud i forskningsmiljøerne. CBB´s 

undervisningstilbud er blevet vel modtaget, og der er 

kommet mange gode diskussioner og erkendelser ud 

af forelæsningerne. En undervisningsseance er typisk 

på to lektioner og foregår efter aftale med studieste-

det. De studerende får en gennemgang af eksempler 

på biologisk våbenbrug og en forklaring af begrebet 

dobbelt anvendelighed af teknologi og materiale i re-

lation til biologiske våben. Der bliver lagt vægt på de 

forholdsregler, man kan tage med hensyn til biosik-

ring, kommunikationen udadtil samt på opmærksom-

hedsskabelse blandt medstuderende og kommende 

kolleger. I 2013 har CBB undervist studerende på 

Figur: Ansvaret for at sikre teknologi er delt mellem 

myndighederne og det videnskabelige samfund.



17

blandt andet DTU, DTU-VET, KU, AAU og KU-LIFE.

CBB underviser også epidemiologer fra EU i at genken-

de og respondere på mistænkt terror mod fødevarer. I 

en kursusrække på 15 kurser i 2013 og 2014 bidrager 

CBB med et EU-undervisningsmodul om intentionel 

fødevarekontamination. Kurset henvender sig til såvel 

epidemiologer fra den veterinære og den humane side, 

såvel som repræsentanter fra fødevareproduktionen. 

Deltagerne gennemgår vigtige opmærksomhedspunkter 

og karakteristika, man skal være opmærksom på for at 

skelne mellem naturlige og intentionelle udbrud. Des-

uden gennemgås forskellige alarmeringsveje.

I 2013 afholdt CBB som de forudgående år flere obliga-

toriske kurser i biosikring for virksomheder, der arbej-

der med kontrolbelagt materiale. Kursets målsætning er 

at give en introduktion til baggrunden for lovgivning om 

biosikring samt alle aspekter vedrørende den daglige 

administration af biosikringsreglerne. Kurset indeholder 

også en gennemgang af tidligere biologiske angreb, 

eksempler på forskellige agens med misbrugspoten-
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tiale og en introduktion til det danske bioberedskab. 

Undervejs bliver kursisterne præsenteret for dilem-

maer som oplæg til forskellige etiske overvejelser, og 

endvidere undervises der i, hvordan virksomheder skal 

forholde sig i tilfælde af udslip af farlige biologiske 

stoffer.

CBB tilbyder desuden forskellige foredrag og be-

redskabskurser af teoretisk og praktisk karakter for 

andre myndigheders personale. Derudover bidrager 

centret også til anden undervisning, der arrangeres af 

andre myndigheder. 

Øvrige formidlingsaktiviteter

Offentlig formidling af relevant viden inden for biosik-

ring og bioberedskab til en bredere kreds sker også 

gennem artikler i tidsskrifter og på centrets hjemme-

side.

På CBB’s hjemmeside, biosikring.dk er vejledning og 

information til virksomheder og institutioner løbende 

blevet offentliggjort og opdateret i 2013. Derudover 

blev nyhedsbrevet Nyhedsbrev for sikringsansvarlige 

udsendt 4 gange i 2013. Nyhedsbrevet informerer om 

nyt på biosikringsområdet, kurser og kommer med 

råd og vejledning direkte til de sikringsansvarlige på 

virksomhederne.

I 2013 blev CBB’s årsberetning og centrets blanketter 

og vejledninger udgivet på engelsk for at  imøde-

komme et udtalt ønske fra virksomheder og CBB’s 

internationale samarbejdspartnere.

I november 2013 udgav CBB temahæftet om sikring af 

teknologi. Temahæftet er det første af centrets plan-

lagte temahæfter, som har det til fælles, at de tager 

vigtige faglige udfordringer og emner op til diskus-

sion. 
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7. Nationalt og internationalt 

    samarbejde

Nationalt samarbejde

En væsentlig del af CBB’s arbejde består i at vejlede 

og rådgive andre myndigheder med udgangspunkt 

i centrets specialkompetence inden for biologiske 

våben. CBB indgår i et nationalt samarbejde for at 

begrænse adgangen til stoffer og komponenter, der 

kan misbruges til biologiske våben. På det beredskabs-

mæssige område er der et fast samarbejde med en 

række aktører, herunder Politi, Beredskabsstyrelsen 

og sundhedsberedskabet. Arbejdet foregår både via 

teoretisk uddannelsesvirksomhed, gennem nationale 

og internationale øvelser og ved deltagelse i møder og 

arbejdsgrupper med andre myndigheder. 

Ordningen, hvor Udenrigsministeriet og de danske 

ambassader rundt om i verden har mulighed for at 

kontakte en overlæge med specialkompetencer i 

mikrobiologi og biologiske våben på CBB’s døgndæk-

kede vagttelefon for at få ekspertbistand i forhold til en 

mulig biologisk hændelse, fortsatte i 2013, hvor centret 

ydede bistand i en række situationer. 

Fremme af international biosikring

I 2013 blev det besluttet, at igangsætte et toårigt 

pilotprojekt med fokus på biosikring og sundhed i 

Østafrika. Projektet er resultatet af et tæt samspil mel-

lem Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse samt Forsvarsministeriet. Det er CBB, der 

står for implementeringen af projektet, som i 2014 og 

2015 vil blive gennemført inden for rammerne af Freds- 

og Stabiliseringsfonden. 

Det er et innovativt pilotprojekt, der samtænker bio-

sikring med sundhed på en ny måde. Gennem videre-

formidling af de danske erfaringer med biosikring og 

med opmærksomhed på lokale forhold, vil projektet 

bidrage til det internationale ikke-spredningsarbejde 

vedrørende materialer, der kan anvendes til udvikling 

af biologiske våben. Samtidig tager projektet skridt til 

at forbedre de diagnostiske metoder i det partnerland i 

Østafrika, hvor projektet udføres. Herved styrkes part-

nerlandets evne til at imødegå infektionssygdomme.

De aktiviteter, der nu sættes i gang i Østafrika, vil 

blandt andet fokusere på træning og uddannelse af 

lokalt personale i forhold til biosikring, støtte til udar-

bejdelse af biosikringslovgivning i partnerlandet samt 

støtte til opbygning af en biosikringsmyndighed efter 

dansk forbillede samt indledende skridt til introduktion 

af moderne diagnostiske laboratoriemetoder.

Til projektet knyttes der en national styregruppe med 

deltagelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Projektet vil 

blive gennemført i tæt dialog med internationale part-

nere i regi af G8-initiativet Global Partnership Against 

the Spread of Materials and Weapons of Mass Destruc-

tion, hvor Danmark er et af 27 medlemmer.
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FN 

Danmark har gennem Udenrigsministeriet stillet CBB’s 

operative hold til rådighed for FN’s Generalsekretærs 

mekanisme til undersøgelse af mulig brug af biologi-

ske våben. Derved øges FN’s muligheder for at under-

søge mistanke om overtrædelser af Den Biologiske 

Våbenkonvention, BTWC, og Danmark bidrager herved 

substantielt til modvirkning af spredning af masseøde-

læggelsesvåben.

I 2013 arrangerede CBB en workshop, som ud over 

Danmark havde deltagelse af 8 lande samt to inter-

nationale organisationer. Deltagerne mødtes for at 

diskutere og afprøve en ny måde at undersøge, om der 

er brugt biologiske våben i konflikter. Konceptet er dan-

skudviklet og har til formål at styrke FN’s indsats mod 

biologiske våben. Dette arbejde tog via workshoppen 

et vigtigt skridt fremad. 

EU

Som en del af det europæiske arbejde med biosikring 

har CBB i samarbejde med repræsentanter fra Frank-

rig, Holland, Sverige, Storbritannien og Schweiz i 2013 

udviklet anbefalinger til implementering af national bio-

sikring mv. i medlemslandene. Anbefalingerne skal ikke 

ses som en fasttømret, ensartet model, men en samling 

af mulige, konkrete tilgange og vigtige opmærksom-

hedspunkter, man bør forholde sig til for at forhindre 

misbrug af våbenegnede biologiske stoffer mv. 

BTWC

CBB deltog igen i 2013 i de to årlige møder i den 

biologiske våbenkonvention BTWC; henholdsvis eks-

pertgruppemødet i august, hvor CBB repræsenterede 

Danmark og statsgruppemødet i december, hvor CBB 

assisterede Udenrigsministeriet og den danske ned-

rustningsambassadør.

Den biologiske våbenkonvention trådte i kraft i 1975. 

Konventionen forpligter alle underskrivende stater til at 

afstå fra at udvikle, producere, lagre, fremskaffe eller 

bruge biologiske våben. Det globale trusselsbillede har 

dog ændret sig en del siden, BTWC blev skabt under 

den kolde krig. Dengang frygtede man først og frem-

mest statsligt drevne biologiske våbenprogrammer, 

hvor truslen fra fjendtligtsindede grupper og individer 

i dag i stadigt stigende omfang er kommet på dags-

ordenen. Vigtigheden af aktivt at forhindre, at terror-

grupper får fat i farlige biologiske stoffer, fylder derfor 

mere og mere på konventionsmøderne. Udover at hver 

stat forpligter sig til inden for eget territorium at sikre 

sig mod misbrug af farlige biologiske stoffer, har de 

underskrivende nationer med deres tilslutning til BTWC 

endvidere indvilliget i at hjælpe andre lande med at leve 

op til konventionen. Denne forpligtelse tager Danmark 

meget alvorligt. CBB har derfor på de seneste møder 

i konventionen præsenteret det danske biosikringssy-

stem som inspiration til andre lande, der arbejder med 

etableringen af national biosikring. 
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8. CBB’s organisation

CBB’s stab består af 3 faglige sektioner og en center-

chef. Herudover er der tilknyttet 6 overlæger fra Statens 

Serum Institut til døgnberedskabet, der indeholder såvel 

felt- som laboratorieberedskab.

Stabens opgaver er til daglig at sikre og videreudvikle et 

vidensbaseret beredskab, uddanne andre beredskabs-

aktører og vedligeholde og udvikle en operativ udred-

ningskapacitet, der kan anvendes ved mistanke om et 

biologisk anslag eller udslip af farligt biologisk materiale.

Herudover skal staben i kraft af centrets funktion som 

national biosikringsmyndighed hjælpe virksomheder og 

forskningsinstitutioner med at overholde reglerne for 

sikring af biologiske stoffer mv. og udstede tilladelser til 

at arbejde hermed.

Stabens medarbejdere besidder en række faglige kom-

petencer inden for forskellige akademiske fagområder 

som mikrobiologi, lægevidenskab og samfundsvidenskab 

samt medarbejdere med operativ erfaring fra fx forsvaret 

og beredskabet.

Stabens brede faglige sammensætning er begrundet 

i kompleksiteten af biologiske risici, og at der kræves 

en række forskelligartede kompetencer for at imødegå 

disse udfordringer effektivt.

Centrets 5-årige strategiplan med indsatsområder for 

2013-2017 samt årlige handlingsplaner har været sty-

rende for organiseringen af arbejdet i årets løb i forhold 

til at sikre, at centret kontinuerligt besidder de nødven-

dige og relevante faglige kompetencer til at forebygge 

og imødegå biologiske trusler og risici.

 Laboratoriesektion Sekretariat  Operationssektion

     Chef
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9. Appendix: Aktiviteter i 2013 

9.1 Undervisning

15.01 Undervisning af bioscience-studerende i 

    biosikring og bioetik, DTU-VET, Frederiksberg

22.01 Kursus for kommende sikringsansvarlige, CBB

23.01 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

30.01 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

13.02 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

04.03 Undervisning på CBRNE kursus for ELI og KOOL,         

    Snekkersten

06.03 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

06.03 Undervisning af sikringsansvarlige, DTU, Lyngby

12.03 Undervisning på Professionshøjskolen Metropol,      

    Katastrofe & Risikomanageruddannelsen

18.03 Undervisning af bioscience-studerende i  

    biosikring og bioetik, KU-SCIENCE, København

10.04 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

05.06 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

12.06 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

18.06 Kursus for kommende sikringsansvarlige, CBB

21.08 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

05.09 Foredrag på Bradford Universitet, Bradford, UK

10.09 Undervisning af bioscience-studerende i 

    biosikring og bioetik, KU-LIFE, København

18.09 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

19.09 Kursus for kliniske mikrobiologer, CBB

01.10 Undervisning af speciallæger i beredskabet, CBB

09.10 Undervisning af bioscience-studerende i 

    biosikring og bioetik, KU-LIFE, København

16.10 undervisning på Professionshøjskolen Metropol,     

    Katastrofe & Risikomanageruddannelsen

23.10 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

29.10 Kursus for kommende sikringsansvarlige, CBB

06.11 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

19.11 Undervisning af bioscience-studerende i biosikring  

    og bioetik, Aalborg Universitet, Ålborg

20.11 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

27.11 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

29.11 Undervisning af bioscience-studerende i 

    biosikring og bioetik, KU-LIFE, København

30.11 Undervisning af veterinærstuderende, KU-LIFE,  

    Frederiksberg

11.12 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

16.12 Undervisning af bioscience-studerende i biosik-

ring og bioetik, KU LIFE, Frederiksberg

18.12 Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev

9.2 Tilsynsbesøg på virksomheder

19.02

05.03

21.03

03.04

16.04

18.04

30.04

15.05

04.06
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9. Appendix: Aktiviteter i 2013 
27.08

02.09

12.11

13.11

27.11

03.12

10.12

9.3 Eksterne møder og foredrag 

10.01 Møde i Erhvervsstyrelsen, København

14.01 Møde med DTU, Lyngby

29.01 Møde med Udenrigsministeriet, CBB

05.02 Møde med Nordsjællands Brandvæsen, CBB

06.02 Dual-use koordinationsmøde, Erhvervsstyrelsen,  

    København

07.02 Møde med KU-LIFE, Frederiksberg

10.02 Deltagelse i 112 dag, København

26.02 Informationsmøde med virksomhed om 

    biosikring, Søborg

05.03 Informationsmøde med virksomhed om 

    biosikring, Glostrup

05.03 UNODA formøde, CBB, København

07.03 Demonstration af Norad-udstyr, CBB

14.03 Dialogmøde på CBB

20.03 EOAS møde, Birkerød

21.03 Møde i Myndighedsforum, Erhvervsstyrelsen,   

    København

23.03 Møde med KU-LIFE PHD, Frederiksberg

27.03 Møde på Robert Koch Instituttet, Berlin, Tyskland

03.04 Møde I B2 Lead Nation Project, Paris, Frankrig

15.04 Møde i Beredskabskontaktudvalget, Birkerød

17.04 Møde I EU CBRN Risk Mitigation Centres of 

    Excellence Initiative, Bruxelles, Belgien 

15.05 Møde med Head of Centre, FLinT, SDU, CBB

03.06-05.06 Møde i Australiensgruppen, Paris, Frankrig

03.06 WHO, Polio Eradication Campaign, FN-byen,   

    København

11.06 Chatham House møde, London, UK

11.06 Møde med DTU, Lyngby

12.06 Møde i B2-Working Group, Frankrig

12.06 G8 BSWG møde, London, UK

24.06 Møde med Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør

03.07 Møde med WHO, København

11.07 Møde med Robert Koch Instituttet, CBB

12.08-16.08 Ekspertmøde (Meeting of Experts), BTWC,      

    Geneve, Schweiz

21.08 Møde med CANDOR simulation, CBB

21.08 Informationsmøde om biosikring på virksomhed,  

    Valby

28.08 Møde i Myndighedsforum, Erhvervsstyrelsen,   

    København

29.08 Møde med Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør

04.09 EU Centres of Excellence møde i Bruxelles, Belgien

06.09 Training Courses on Food-Borne Outbreaks, 

    Lissabon, Portugal

06.09 Præsentation ved Forsvarschefens 

    Sikkerhedskursus (SIKU), Toruplund

10.09 Møde med Forsvarsministeriet, CBB

12.09 Møde med Forsvarets Efterretningstjeneste, 

    København

18.09 Informationsmøde med virksomhed om 

    biosikring, Nakskov

24.09 Møde med Robert Koch Instituttet, CBB

26.09 Møde med Netherlands National Institute for    

    Public Health and the Environment, CBB

02.10 Møde i PET’s kontaktgruppe, Søborg

02.10 Møde i Rådgivningsgruppen for Non Pro, Søborg

04.10 Training Courses on Food-Borne Outbreaks, 

    Tallinn, Estland

08.10 Møde med Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør

22.10-23.10 Oplægsholder og deltager i G8 Global 

    Partnership Working Group, London, UK

11.11 Møde med Robert Koch Instituttet, CBB

13.11-14.11 Standardisation of Laboratory Analytical 

    Methods Workshop, Oxford

18.11 Møde med Sundhedsstyrelsen, CBB

20.11 Informationsmøde på virksomhed om biosikring,  

    Holstebro

20.11-21.11 Deltagelse i Australien Gruppens 

    intersessionale møde, Budapest, Ungarn

05.12 Dual-use koordinationsmøde, Erhvervsstyrelsen,    

    København

09.12 Informationsmøde med virksomhed om 

    biosikring, København

09.12-13.12 Ekspertmøde i BTWC, Geneve, Schweiz
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9.4 Konferencer

25.02-27.02 Deltagelse i 11th ASM Biodefence and 

    Emerging Diseases Research Meeting, Washington  

    DC, USA

05.03-08.03 Oplægsholder på Dual-Use Research: 

    Repercussions for Security, Council on Foreign 

    Relations, New York, USA

18.03-22.03 Oplægsholder på Centers for Disease    

    Control and Prevention, International Expert Group   

    on Biosafety and Biosecurity Regulation, Atlanta, USA

23.04-26.04 Oplægsholder og deltager på EURO POL   

    kursus, Bristol, UK

24.04-25.04 Deltagelse i Counter Terror Expo, London, UK

03.06-05.06 Deltagelse i 11th International Symposium  

    on Protection against Chemical and Biological 

    Warfare Agents, Stockholm, Sverige

30.05 Deltagelse i DEL 13, Dansk Journalistforbund og    

    Kommunikationsforum, København

24.06-26.06 Deltagelse i Pharmaceutical Aerosol 

    Workshop, Hong Kong

09.09-13.09 Deltagelse i Bioterrorism - International  

    scientific conference, EpiMilitaris, Ryen, Polen

15.09-18.09 Oplægsholder på Wilton Park Conference,   

    Dual-use biology: how to balance open science with   

    security, West Sussex UK

18.09 Deltagelse i Krisekommunikation 2.0 – 

    Myndigheders brug af sociale medier, Rigspolitiet,  

    København

20.10-21.10 Oplægsholder på Chatham House Global      

    Health Steering Steering Group, Biosecurity in 

    Technology, London, UK

22.10-26.10 Deltagelse i Medical Biodefense 

    Conference 2013, München, Tyskland

27.11 European Research Area Synthetic Biology 

    network, Biosecurity in Denmark: Technology 

    control, CBB

9.5 Øvelser og lignende 

- 12 interne øvelsesdage for udredningsberedskabet, CBB

- 16 interne rutineringsøvelser for laboratoriebered-   

    skabet CBB 

28.05 Deltagelse i øvelse vedrørende biologisk terror,  

    Køge

28.05-30.05 Afvikling af international workshop 

    vedrørende FN’s General-sekretærs mekanisme til  

    undersøgelse af påstået anvendelse af kemiske og  

    biologiske våben, CBB

11.06-27.8 Dekontamineringsforsøg, Hvidesten, Allerød

19.06 Biosikringsøvelse, CBB

20.06 KOMA stabs øvelse, CBB

15.08 Karakterisering af aerosol, Sympatecs laborat-   

    rium, Clausthal, Tyskland

09.09 Øvelse med Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør

12.09 Øvelse med Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør

18.09 Øvelse med Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør

23.09 Øvelse med Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør

24.09-29.11 Udlægningsforsøg i samarbejde med RKI,  

  Jonstrup

26.11 Øvelsesbistand til EOD, Skive

28.11 Afprøvning af udstyr for Ålborgs Universitet, CBB

04.12 KOMA stabs øvelse, CBB

04.12 CBRNE-øvelse, Brønderslev

11.12-18.12 Dekontamineringsforsøg med Robert Koch 

Instituttet, Berlin, Tyskland

9.6 Kurser, seminarer, studieture og 
lignende

28.01 Mobil biodiagnostik seminar, CBB

14.03 DKB Workshop om SINE nettet, Glostrup

23.04 Åbent hus arrangement, CBB

14.05-16.05 Cleaning and Validation, Amsterdam, 

    Holland

21.05 Demonstration af interventionsmodelværktøj

22.05-23.05 Deltagelse i DJØF kursus Forvaltningsloven, 

offentlighedsloven, persondataloven og retssikkerhed-   

    loven, Frederiksberg

15.06 Introduktion til Airbrushsystemer, Jyderup

10.07 BBI Detection’s IMASS seminar (webinar)

22.07-24.07 Deltagelse i Pandemics, Bioterrorism and 

International Security Seminar at George Mason 

    University, Fairfax, USA 

19.08-22.08 Aerosol and Particle Measurement Short  

    Course, Minneapolis, USA
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26.08 Køreteknisk kursus, Sorø

28.08 Workshop om integrationsmodel, CBB

09.09-12.09 Intelligence Research Workshop, Wyboston  

    Lakes, UK

24.09-18.11 Deltagelse i IBC kursus Projektstyring i   

    praksis, København 

26.09-27.09 Powder Handling and Technology, 

    København

01.10-02.10 Kursus; Fotografende journalister, Dansk    

    Journalistforbund, Århus

07.10-11.10 Sikringsfunktionær – indbrudssikring i 

    praksis, Frederikshavn  

28.10-29-10 Kursus; Fotografende journalister, Dansk   

    Journalistforbund, Århus

18.11-22.11 Strategic Assessment and Analysis Course,   

    Wyboston Lakes, UK

26.11 Mobil biodiagnostik afslutningsseminar, CBB

27.11 SynBio visiting tour 

11.12-18.12 Besøg på Robert Koch Instituttet, Berlin,    

    Tyskland

9.7 Ikke klassificerede publikationer

Botulinum Toxin Field Assays Evaluated Using Cosmetic 

Botox Preparations. Slotved Hans-Christian, Tanassi Julia 

Tanas, Sparding Nadja, Lindqvist Anja, Steenhard Nina 

R., and Heegaard Niels H. H.. Biosecurity and Bioter-

rorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science. 

December 2013, 11(4): 280-286

Vejledning til bekendtgørelse om sikring af visse biolo-

giske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 

(BEK 981 af den 23/10/2009)

Viden forpligter – sikring af teknologi mod misbrug, 

Temarapport, Center for Biosikring og -Beredskab, 

oktober 2013

9.8 Produkter

Danish Bio Hazard Analysis System DaBHAS

Swab recovery efficiencies of Bovine Serum Albumin. 

N. Sparding, H-C. Slotved, G.M. Nicolaisen, S.B. Giese, J. 

Elmlund, N.R. Steenhard. Poster på Medical Biodefense 

Conference 2013, München, Tyskland

Comparison of Loop-Mediated Isothermal Amplification 

and quantitative Real-Time PCR for Identification of Ba-

cillus in the Field. N. Sparding, C. Hilby, P. Ahrens, N.R. 

Steenhard. Poster på Medical Biodefense Conference 

2013, München, Tyskland

Recovery efficiencies of Bovine Serum Albumin. N. 

Sparding, H.-C. Slotved, G.M. Nicolaisen, S.B. Giese, J. 

Elmlund, N.R. Steenhard. Poster på Medical Biodefense 

Conference 2013, München, Tyskland
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