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Den bioteknologiske udvikling går 

stærkt og medfører mange gavnlige 

fremskridt blandt andet i forhold 

til forebyggelse og be handling af 

sygdomme. Ikke desto mindre øges 

også mulighederne for misbrug i 

kraft af den teknologiske udvikling. 

Den nødvendige teknologi og viden 

til at udvikle et biologisk våben 

spredes i disse år, blandt andet via 

internettet, fra etablerede forsk-

nings- og udviklingsmiljøer til også 

at være tilgængelig udenfor viden-

skabelige og professionelle kredse. 

Center for Biosikring og -Bered-

skab (CBB) er placeret på Statens 

Serum Institut under Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse. Centret 

har til formål at skabe tryghed ved 

at forebygge og imødegå biologiske 

angreb og udslip, og det er centrets 

vision at sikre, at biovidenskab kun 

tjener en gavnlig teknologisk udvik-

ling og ikke bevidst bruges til skade 

for nogen.

Et helt centralt element i CBB’s 

arbejde er forebyggelse af, at der 

overhovedet sker hændelser med 

farligt biologisk materiale. Enten 

som terrorhandlinger eller som 

udslip. Biosikring, i form af effektive 

sikringsforanstaltninger og en vel-

udviklet sikringskultur, er afgørende 

for, at det biologiske beredskab 

aldrig skal bringes i anvendelse i 

forbindelse med en skarp hændelse, 

hvilket er et succeskriterium for 

centrets arbejde.

I 2012 har CBB haft fokus på at 

øge opmærksomheden i forhold 

til naturvidenskabelig viden, der 

vil kunne anvendes til udvikling af 

biologiske våben. Dette er sket gen-

nem undervisning og forelæsninger 

på universiteter, hvor studerende er 

blevet oplyst om, at de skal være 

bevidste om, at deres viden og fær-

digheder kan misbruges. Med andre 

ord – viden forpligter.

 

Dette var også et af budskaberne 

på workshoppen Biothreat Preven-

tion in Practice, som CBB afholdt i 

regi af det danske EU-formandskab. 

Workshoppen var en succes med 

veloplagte deltagere fra EU-landene, 

EU-Kommissionen, Europol og FN, 

der drøftede, hvorledes biosikring 

kan udføres mest effektivt.

Efter de første år med implemen-

tering af biosikring i Danmark, har 

CBB i 2012 øget tilsynsbesøgene 

på virksomhederne for at vejlede 

og kontrollere, at de relevante og 

påkrævede sikringstiltag er indført.

Opretholdelse af et effektivt døgn-

beredskab med udredningshold og 

laboratorievagt er en kerneopgave 

for centret. I 2012 var der en række 

tilfælde, hvor politiet og andre 

myndigheder kontaktede CBB med 

mistanke om tilstedeværelse af far-

ligt biologisk materiale. På baggrund 

af faglige analyser og prøvetagnin-

ger kunne CBB afkræfte, at der var 

1. Resumé
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tale om farligt materiale, hvorefter 

de berørte institutioner, virksomhe-

der og personer kunne informeres 

om, at der ikke havde været fare på 

færde, og det daglige arbejde kunne 

genoptages.

Det internationale arbejde har 

fyldt meget i 2012. CBB har, især 

i samarbejde med Udenrigsmini-

steriet, været involveret i en række 

initiativer, der har til formål at 

med virke til, at Danmark bidrager til 

det internationale ikke-sprednings 

arbejde vedrørende masseødelæg-

gelsesvåben. I denne sammenhæng 

har Danmark stillet CBB’s operative 

hold til rådighed for FN’s generalse-

kretærs mekanisme til undersøgelse 

af mulig brug af biologiske våben.  

Desuden har der pågået et stort 

arbejde, primært i samarbejde med 

USA, vedrørende hvorledes de 

danske erfaringer med biosikring 

kan gives videre til udviklingslande, 

og derved styrke såvel international 

sikkerhed som sundhed. 

I 2012 lykkedes det at få vedtaget 

et dansk forslag, udarbejdet af CBB, 

om kontrolbelægning af spraytør-

ringsudstyr i Australien Gruppen. På 

baggrund af forsøg og afprøvninger 

på CBB, der viste, at spraytørrere 

har et betydeligt misbrugspotentia-

le, tog CBB kontakt til Udenrigsmi-

nisteriet og Erhvervsstyrelsen med 

henblik på kontrolbelægning. Det 

danske initiativ betyder, at spraytør-

rere fremover vil være at finde på 

biosikrings- og eksportkontrollister, 

og forslaget er således et konkret 

eksempel på et dansk bidrag til at 

forhindre spredningen af teknologi, 

der kan anvendes i masseødelæg-

gelsesvåben.

CBB’s 
produkter

Trusselsanalyse

BiosikringModforanstaltninger

Varsling

UdredningsberedskabLaboratorieanalyse

Ekspertstøtte
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toksiner er eksempler på toksiner, 

der er relevante i offensiv sammen-

hæng.

Indenfor de sidste ti år har der in-

ternationalt været forsøg på anskaf-

felse, udvikling og anvendelse af 

biologiske våben. Hyppigst forekom-

mende er relativt simple toksiner, 

der kan fremstilles af enkeltper-

soner under forholdsvist primitive 

forhold, og i de seneste år har der 

internationalt især kunnet konstate-

res interesse for erhvervelse af ricin. 

Der er således i flere tilfælde sket 

arrestation og domfældelse af såvel 

enkeltpersoner som grupper, der 

i nogle tilfælde har tilhørt politisk 

ekstreme bevægelser, og som har 

forsøgt sig med ricin som våben.

Toksiner kan fremstilles af en enkelt 

person med teknisk baggrundsviden 

og praktiske færdigheder svarende 

til en dansk laborant i mængder, der 

svarer til mindst 1 million døde-

lige doser per produktionsår. Det 

nødvendige udstyr til fremstilling af 

et sådant kampstof kan erhverves 

uden adgang til specialkomponen-

ter og for en pris på under 20.000 

kr. i en facilitet på under 30 m2 med 

adgang til elektricitet og rindende 

vand. Udlægning af færdigt kamp-

stof i en mængde svarende til 1 mil-

lion dødelige doser kan foretages 

med en udlægningseffektivitet på 

mellem 1 og 10 % med almindeligt 

forekommende, ikke-kontrolbelagt 

udstyr, og dødeligheden i lukkede 

rum som fx sportsarenaer, metro, 

koncertsale og lignende eller via 

ferskvarer vil kunne overstige 1.000 

personer.

Masseødelæggelsesvå-
ben

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 spe-

cifikt biologisk udgangsmateriale, 

mikrobiologisk ekspertise svarende 

til ph.d. niveau samt forbrugsmate-

riel svarende til ca. 30.000 kr. 

2. Biologiske våben

Biologiske våben har siden år 1900 

været anvendt i mere end 80 anslag 

med mere end hundredtusind døds-

fald til følge. Aggressorer har erfa-

ringsmæssigt spændt fra statslige 

aktører over terrororganisationer og 

religiøse grupper til enkeltpersoner, 

og de anvendte mikroorganismer 

eller toksiner har involveret såvel 

epidemiske som ikke-epidemiske 

stoffer samt stoffer med meget høj 

såvel som meget lav dødelighed. 

Indenfor de sidste ti år har der ikke 

været direkte skader i Danmark 

efter biologiske angreb, idet de 

indenlandske hændelser alene har 

haft indirekte negative effekter i 

form af forstyrrelse af den offent-

lige ro og orden, har haft økono-

miske konsekvenser som følge af 

nedlukning af virksomheder, og har 

involveret ufarlige bakterier eller 

helt ufarlige stoffer.

Toksiner

Toksiner er giftstoffer af biologisk 

oprindelse. Ricin og botulinum 
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Alternativt kan et tilsvarende våben 

fremstilles og være klar til anvendel-

se indenfor 3 uger, såfremt ressour-

cer og ekspertise svarende til en 

større bioteknologisk/farmaceutisk 

virksomhed omlægges til opgaven.

Højteknologiske våben

Fremstilling af avancerede biologske 

våben, der har epidemisk poten-

tiale eller har effekter, der ikke 

er naturligt forekommende, eller 

virkningsmåder - herunder selekti-

vitet og resistens – der er designet 

efter behov, har indtil for nylig kun 

været mulig for statslige aktører 

eller meget store bioteknologiske 

virksomheder. Udviklingen indenfor 

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 

indenfor rækkevidde af en bredere 

kreds, helt ned til enkeltpersonniveau.

Viden

De nødvendige tekniske instruktio-

ner til anvendelse af produktions-

udstyr samt fremstilling af kampstof 

og dets våbengørelse kan sammen-

stilles ud fra offentligt tilgængelige 

artikler, lærebøger, laboratorievej-

ledninger o.l., som er tilgængelige 

via universitetsbiblioteker eller 

tekniske databaser på internettet. 

Specialiserede praktiske færdighe-

der kan om nødvendigt erhverves 

via alment tilgængelige kurser på 

højere læreanstalter eller gennem 

praktik på diverse offentlige eller 

private virksomheder.

Karakteristisk for biologiske våben 

er således, at spændvidden og 

kompleksiteten inden for våbenty-

perne er stor. Fra simple toksiner, 

som fx ricin, til deciderede højtek-

nologiske våben eller masseødelæg-

gelsesvåben. På grund af dobbelt 

anvendelighedsproblemstillingen, 

hvor visse typer legitimt materiale 

og viden også kan anvendes offen-

sivt, er det vanskeligt at opdage en 

eventuel kapacitetsopbygning, der 

har til hensigt at udvikle et biologisk 

våben. I denne sammenhæng er 

ekspertkompetencer afgørende for 

at vurdere misbrugspotentialet. 

Biosikringstiltag vil være effektive i 

forhold til forebyggelse af udvikling 

af avancerede våbentyper, hvorimod 

simple, improviserede biologiske 

våben, baseret for eksempel på 

ricin, kan være yderst vanskelige at 

dæmme op for.
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Døgnberedskabet

Døgnberedskabets overordnede 

opgave er at sikre, at CBB’s biologi-

ske beredskab altid er operativt og 

i stand til at respondere effektivt på 

henvendelser fra fx politiet vedrø-

rende muligt farligt biologisk mate-

riale. Beredskabet udfører jævnligt 

øvelser og uddannelse såvel internt 

som med andre aktører (politi, 

redningsberedskab, forsvar m.v.). 

Derudover udvikler og vedligeholder 

beredskabet doktriner for indsats 

under forskellige omstændigheder 

og vedligeholder beredskabsmate-

riel. 

CBB’s laboratorium er en integreret 

del af beredskabet. I operativ sam-

menhæng har laboratoriet til opgave 

at analysere prøver indsamlet af 

udredningsholdene og undersøge, 

om der er tale om farlige biologiske 

stoffer.  

Døgnet rundt kan en overlæge 

umiddelbart kontaktes af politiet, 

andre myndigheder eller borgere, 

hvis der er mistanke om et biologisk 

anslag eller et udslip. Herefter udre-

der centret, hvad der er foregået og 

beslutter, hvordan den potentielle 

fare skal imødegås. 

Hændelser i 2012

I 2012 var der en række tilfælde, 

hvor politiet og andre myndigheder 

kontaktede CBB med mistanke om 

tilstedeværelse af farligt biologisk 

materiale. Nogle henvendelser 

kunne umiddelbart afvises ud fra 

en faglig trusselsanalyse, mens det 

i andre tilfælde var nødvendigt at 

indsætte centrets udredningshold 

for at foretage nærmere undersø-

gelse af materialet. I ingen tilfælde 

konstaterede CBB, at der var tale 

om farlige biologiske stoffer. I for-

bindelse med hændelser har CBB’s 

indsats, udover identifikation af mu-

ligt farligt biologisk materiale samt 

modforanstaltninger, et trygheds-

skabende formål, idet hensigten er 

hurtigst muligt at foranledige, at be-

rørte dele af samfundet kan vende 

tilbage til den normale situation og 

herved genoprette ro og orden. 

Beredskabsøvelser

Der blev i 2012 arrangeret en række 

øvelser. CBB har deltaget i fire stør-

re CBRNE-øvelser i Danmark og en 

CBRN-øvelse i Berlin med det tyske 

biologiske ekspertberedskab, der er 

forankret på Robert Koch Instituttet. 

Derudover har beredskabet afholdt 

demonstrationer i forbindelse med 

CBB’s internationale workshop og 

i forbindelse med en INTERPOL 

konference.

I 2012 er der blevet udarbejdet nye 

procedurer for dansk og interna-

tional indsats, der er uddannet nye 

biologiske beredskabsspecialister 

og afholdt interne øvelser mindst én 

gang månedligt.

3. Udredningsberedskab
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Beredskabsudvikling

Det biologiske beredskab bygger på 

afprøvninger, forsøg og udvikling af 

nye rutiner, metoder og koncepter, 

der kan understøtte det operative 

beredskab. Dette skyldes, at det 

biologiske trusselsbillede ikke er 

stabilt, men under konstant foran-

dring, ikke mindst på grund af den 

hurtige udvikling inden for biotek-

nologi. 

I centrets laboratorium udføres 

projekter vedrørende spredning, 

våbengørelse og sikkerhed. Der er 

tale om fortløbende aktiviteter, der 

er afgørende for vedligeholdelsen af 

det operative beredskabs færdighe-

der inden for laboratoriediagnostik, 

udredning og modforanstaltninger.

I 2012 har CBB fortsat arbejdet 

med tilpasning af indsatsholdenes 

procedurer, herunder ændringer i 

konceptet for dekontaminering. 

Dekontaminering af indsatsperso-

nale er en af mange vigtige opgaver, 

som skal varetages på et hændel-

sessted. Så snart udredningsholdet 

fra CBB forlader et fareområde, skal 

al eventuelt farligt materiale på be-

skyttelsesudstyret uskadeliggøres. 

Ved større indsats foretages denne 

dekontaminering af det statslige 

redningsberedskab, som stiller ma-

teriel og mandskab til rådighed. CBB 

har udviklet en speciel løsning til at 

dekontaminere personer og udstyr. 

Den nye løsning er enkelt konstru-

eret, nem at transportere og kan 

anvendes fleksibelt ved hændelser, 

hvor det ikke er optimalt at anven-

de det statslige redningsberedskabs 

dekontamineringscontainer. I 2012 

har der fortsat været fokus på vide-

reudvikling af den fleksible dekonta-

mineringsmetode. CBB har arbejdet 

yderligere med at vurdere tilgænge-

lige kommercielle midler. Dette har 

været nødvendigt, idet nogle midler 

ikke lever op til producentens egne 

beskrivelser af, hvor effektive de er 

til at eliminere mikroorganismer. 

Hidtil har CBB været nødt til selv at 

fremstille dekontamineringsvæske, 

men har nu fundet et kommercielt 

færdigblandet produkt, som opfyl-

der centrets dekontamineringskrav.
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Mobil og hurtig bio-
diagnostik

Det er essentielt, at de metoder der 

anvendes i CBB’s laboratoriebered-

skab er hurtige og pålidelige. Tid 

er således en afgørende parameter 

for, hvor effektive de modforan-

staltninger der iværksættes efter et 

anslag eller udslip er. På nuværende 

tidspunkt benytter laboratoriebe-

redskabet sig ikke af mobildiagno-

stik, men det har i 2012 været et 

fokusområde, og der er pågået et 

betydeligt stykke arbejde i belysning 

af mulighederne for at benytte sig 

af mobildiagnostik til hurtig identi-

fikation ved biologiske hændelser. 

Arbejdet er godt på vej og fortsæt-

ter i 2013.

For at kunne lave hurtig på- eller 

afvisning har det biologiske bered-

skab den specielle problemstilling i 

den tidlige indsats at skulle påvise 

tilstedeværelse af biologiske agens 

uden at foretage opformering. 

Der udvikles løbende og med stor 

hastighed diagnostiske metoder til 

formålet, som kan benyttes enten i 

felten eller i laboratoriet. Fordelen 

ved mobil/hurtig diagnostik er, at 

det kan udføres på hændelses-

stedet eller i laboratoriet og give et 

hurtigt svar. Er testen positiv kan 

umiddelbare modforanstaltninger 

iværksættes hurtigt, samtidigt med 

at der pågår mere grundig labora-

torieanalyse til verifikation. Således 

kan hurtigmetoderne aldrig stå 

alene, men er afhængig af grundigt 

laboratoriearbejde. Hurtigdiagnostik 

er baseret på immunoassays, PCR 

eller spektrometri. 

CBB afgrænser endvidere fare- og 

eksponeringsområder ved en bio-

logisk hændelse ved at udtage og 

analysere miljøprøver til anvendelse 

i spredningsanalysen. Også her vil 

mobil diagnostik have en indlysende 

fordel. 
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BIOSIT - Det biologiske situationsbillede

Det biologiske risikobillede er komplekst og dynamisk. Nye teknologier 

medfører nye misbrugsmuligheder samt dertilhørende behov for modforan-

staltninger. For konstant at være på forkant med denne udvikling udarbejder 

CBB årligt en intern klassificeret analyse over det biologiske situationsbil-

lede, kaldet BIOSIT. BIOSIT er tæt koblet med centrets strategi og handlings-

planer og danner basis for de biosikrings- og beredskabsmæssige priorite-

ringer. Elementerne i BIOSIT er blandt andre:

Trusselskarakterisering

Analyse og afprøvninger i forhold til våbengørelse. Formålet er at undersø-

ge, hvilke typer stoffer, materialer og teknologi, der har offensivt potentiale. 

Særligt fokus er bl.a. på syntetisk biologi og såkaldt ”amatørbiologi” eller 

DIY – Do IT Yourself biology.

Forebyggelse

Gennemgang og opdatering af relevante biosikringstiltag. Herunder monito-

rering 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 muligheder, spredningsmetodo-

logi, dekontamineringsprincipper samt medicinske modforanstaltninger.
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Teknologiovervågning 
og trusselskarakterise-
ring 

For at kunne forhindre og imødegå 

biologiske trusler er det afgø-

rende, at CBB holder sig opdateret i 

forhold til, hvad de aktuelle mis-

brugsmuligheder er. Til dette formål 

foretager centret dels trusselskarak-

terisering gennem afprøvninger og 

forsøg. Desuden udføres systema-

tisk teknologiovervågning af agens, 

relateret materiale, fremføringsmid-

ler og knowhow. Trusselskarakteri-

seringen og teknologiovervågningen 

danner grundlag for, at CBB kan 

have et evidensbaseret beredskab 

i forhold til nye biologiske trusler, 

samt at biosikringstiltag er balan-

cerede i forhold til risikoen fra det 

pågældende materiale. Trusselska-

rakterisering er således et redskab 

til at prioritere indsatsen i forhold 

til de stoffer og materialer, der med 

størst sandsynlighed kan tilvejebrin-

ges og anvendes i våbenegnet form. 

Endvidere bruger CBB denne sy-

stematiserede viden som basis for 

undervisningen i sikringskultur.

Bioalarm
Imødegåelse af et muligt biologisk 

angreb kræver effektive varslings-

systemer. Dette er tilfældet både for 

tidligst muligt at kunne inddæmme 

og modvirke et sygdomsudbrud, og 

fordi det ikke altid er muligt umid-

delbart at erkende, hvorvidt der er 

tale om et biologisk angreb eller et 

naturligt forekommende sygdoms-

udbrud. CBB har udviklet overvåg-

ningssystemet BioAlarm, der sørger 

for tidlig varsling af mulige syg-

domsudbrud som følge af biologiske 

angreb gennem real-time overvåg-

ning af opkald til alarmcentraler. 

Systemet er landsdækkende, og i 

2012 er der arbejdet på at videreud-

vikle systemets brugerflade og dets 

beregningsalgoritmer for at optime-

re analysen af ambulancedata. 

Spredningsanalyse 

En afgørende komponent i ekspert-

støtten ved hændelser er udfø-

relse 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 anbe-

falinger CBB afgiver som støtte til 

andre myndigheder som Politi og 

Embedslægeinstitutionen i form af 

fx, hvordan afspærringer og andre 

modforanstaltninger skal etableres. 

Vind og andre meteorologiske for-

hold er helt afgørende, når det skal 

analyseres, hvordan farligt biologisk 

materiale spredes gennem luften 

efter et udslip eller ved en biolo-

gisk terrorhændelse. Der er sket en 

væsentlig forbedring af de vejrdata, 

som CBB indarbejder i modelbereg-

ningerne. Tidligere anvendte CBB 

vejrdata fra amerikanske vejrmo-

deller, men i 2011 indgik CBB en 

aftale med Danmarks Meteorologi-

ske Institut om at benytte danske 

4. Overvågning og modellering 
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vejrdata. I 2012 har CBB arbejdet 

på at optimere komprimeringen af 

data og dataoverførslen, således at 

spredningsanalyser kan udarbejdes 

endnu hurtigere. De nye datasæt 

er tilgængelige hver sjette time og 

indeholder både korte og lange pro-

gnoser. De nye vejrdata betyder en 

højere grad af præcision i fastlæg-

gelsen af fare- og eksponeringsom-

råder. 

Interventionsmodel

I 2012 er der arbejdet med at ud-

vikle en biologisk interventionsmo-

del, som er et værktøj til at progno-

sticere eventuelle konsekvenser af 

et biologisk anslag over længere 

tid og med andre informationer, 

end en spredningsanalyse kan vise. 

Interventionsmodellen bygger på en 

lang række data vedrørende spred-

ningsbilledet, det biologiske våbens 

karakteristika, Danmarks Statistiks 

befolkningsdata samt kendte be-

handlingsmuligheder. 

For nuværende kan interventi-

onsmodellen kun håndtere ikke-

epidemiske agens, men på længere 

sigt er det intentionen at udbygge 

programmet til også at indeholde 

et epidemisk modul til brug for 

prognosticering af anslag med 

smitsomme sygdomme. Inter-

ventionsmodellen vil, når den er 

implementeret, være et værdifuldt 

støtteværktøj for beslutningsproces 

og ekspertstøtte før, under og efter 

et eventuelt biologisk angreb.

Figur: Udsnit af København i 3D der viser placering af vejrmålepunkter horisontalt og vertikalt til brug ved spredningsanalyser.
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CBB er den danske myndighed 

for biosikring. Centrets virke som 

myndighed indenfor 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 grundlæggende implemen-

tering af biosikring i Danmark i form 

af myndighedsopbygning, fastsæt-

telse af sikringskrav, information 

og oplysning til de berørte virksom-

heder, udstedelse af tilladelser og 

uddannelse af virksomhedernes 

sikringsansvarlige, kunne CBB i 2012 

sætte større fokus på tilsynsbe-

søg, efter- og videreuddannelse af 

blandt andet sikringsansvarlige og 

en bredere forebyggelsesindsats.

 

En af hjørnestenene i centrets 

forvaltning af biosikringsloven er, 

at låse, kontrol og fysiske barrierer 

ikke alene kan hindre at viden, 

biologiske agens og andre kompo-

nenter, der kan anvendes i fremstil-

ling af biologiske våben, havner i de 

forkerte hænder. Det er de men-

nesker, der til dagligt har adgang 

til de kontrolbelagte materialer og 

viden om dem, som er kritisk vigtige 

i biosikringsammenhæng. Derfor er 

forebyggelsesindsatsen og fokus på 

virksomheders biosikringskultur højt 

prioriteret i CBB’s arbejde.

Ved at opretholde en god biosik-

ringskultur og overholde reglerne 

på området bidrager den enkelte 

virksomhed til at modvirke spred-

ning af materiale, der kan anvendes 

til fremstilling af biologiske våben. 

Samtidig sikrer virksomheden sig 

mod at blive misbrugt som ufrivillig 

leverandør af biologiske våbenkom-

ponenter.

I 2012 øgede CBB sine tilsyns- og 

virksomhedsbesøg. Formålet med 

tilsynsbesøg er at kontrollere, at 

virksomhederne overholder reglerne 

for biosikring. CBB tilbyder desuden 

at komme på virksomhedsbesøg 

med henblik på at vejlede og under-

vise generelt i biosikring. Dette kan 

blandt andet være en god støtte for 

virksomhedens sikringsansvarlige. 

Teknologikontrol

Foruden diverse biologiske stoffer, 

produktionsudstyr og materialer, 

der er inkluderet på kontrollisten, 

som administreres af CBB, er viden, 

der kan misbruges til at udvikle bio-

logiske våben belagt med kontrol. 

I biosikringsammenhæng kaldes 

denne viden for teknologi.

Udvikling af teknologi, som umid-

delbart kan bruges til fremstilling el-

ler anvendelse af biologiske våben, 

kræver en specifik tilladelse fra CBB. 

For at opnå en sådan tilladelse er 

et nødvendigt kriterium bl.a., at 

formålet er legitimt, hvilket i denne 

sammenhæng betyder, at det sker 

som led i udvikling eller afprøvning 

af modforanstaltninger eller andet 

gavnligt formål. Ansøgning herom er 

individuel og aftales i det konkrete 

tilfælde med CBB. Øvrig tekno-

logi, herunder teknologi der har et 

legitimt formål, men som vil kunne 

misbruges som et led i biologisk vå-

benudvikling (dobbelt anvendelse), 

kræver ikke forudgående tilladelse. 

5. Biosikringsmyndighed
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Virksomheder, der udvikler sådan 

teknologi, skal indhente vejledning 

hos CBB for at begrænse misbrugs-

mulighederne. Kontrollen anvendes 

ikke på teknologi, der allerede er 

i det offentlige rum, eller udgør 

videnskabelig grundforskning, eller 

som minimalt kræves med henblik 

på patentansøgninger. 

Teknologi, der er kontrolbelagt, falder i tre kate-
gorier

1. Umiddelbar våbenanvendelse er mulig – krav om forudgående tilladelse 

fra CBB inden projektstart

2. Alvorlig misbrugsmulighed som led i våbenudvikling – krav om forudgå-

ende vejledning fra CBB

3. Mindre alvorlig og mere generel misbrugsmulighed – opmærksomhed og 

ansvarlig sikringskultur på virksomheden

Eksempler på teknologiske områder, virksomheder skal være særlig opmærk-

som på:

•	 Ændring af patogener så de ikke kan påvises, eller så eksisterende vac-

ciner eller behandling ikke virker

•	 Ændring af værtsspektrum for patogener

•	 Øgning af mikroorganismers sygdomsfremkaldende 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.
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Ansvarlig biovidenskab 
på de videregående 
uddannelser

Den bioteknologiske udvikling fore-

går i et hastigt tempo og medfører 

en lang række positive konsekven-

ser, men også at mulighederne for 

at producere og anvende et biolo-

gisk våben er stigende. Et vigtigt 

fokusområde for CBB er at øge 

bevidstheden om misbrugsmulig-

hederne i forhold til ny teknologi. I 

2012 har CBB haft fokus på at øge 

opmærksomheden på teknologi-

kontrollen i biosikringslovgivningen, 

hvilket er sket ved oplysning på 

hjemmesiden samt ved undervis-

ning og forelæsninger på univer-

siteter. I alt har CBB afholdt elleve 

eksterne undervisningsseminarer 

på videregående uddannelser, samt 

to på katastrofe- og risikomanager 

uddannelsen.

Europæisk workshop – 
“Biothreat Prevention 
in Practice”

I foråret var CBB vært for den euro-

pæiske workshop: Biothreat Preven-

tion in Practice, der havde fokus på 

de nuværende og fremtidige udfor-

dringer indenfor biosikring. Work-

shoppen blev afholdt i forbindelse 

med det danske EU-formandskab 

og fandt sted den 11. og 12. juni. I 

workshoppen deltog 60 personer 

fra 16 lande, og der var indlæg fra 

en række EU-lande, EU-Kommissio-

nen, Europol og FN. Diskussionerne 

omhandlede blandt andet national 

og europæisk biosikringslovgivning, 

kontrol, etik og vidensoverførsel. 

Workshoppen viste, at behovet for 

at samles omkring denne type af 

internationale arrangementer er 

stort. Blandt hovedkonklusionerne 

fra workshoppen var, at der eksi-

sterer en række tilgange til national 

biosikring, men der var enighed 

om, at en form for lovgivning er 

nødvendig for at kunne leve op til 

FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1540 

og Den Biologisk Våbenkonvention, 

BTWC, der begge pålægger stater 

at indføre foranstaltninger, der 

forebygger udvikling og anvendelse 

af biologiske våben. 

Herudover var det en gennemgåen-

de pointe, at lovgivning og regule-

ring ikke kan stå alene. 

Opmærksomhedsskabelse, fx i form 

af undervisning på naturvidenska-

belige uddannelser, er afgørende for 

at hindre misbrug af færdigheder og 

materialer til udvikling af biologiske 

våben.

Endelig var en hovedkonklusion, at 

kontrollister er nødvendige, men de 

skal være dynamiske, således, at 

der pågår en kontinuerlig drøftelse 

og teknologiovervågning i forhold 

til, hvilke materialer der bør være 

kontrolbelagte.

Udførlig information om workshop-

pen er blevet publiceret på biosik-

6. Formidlingsaktiviteter
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ring.dk/eng, hvorfra også folderen 

Biothreat Prevention in Practice, 

Workshop Summary, der opsumme-

rer workshoppen, kan downloades.

Kurser for sikrings-
ansvarlige og bered-
skabsaktører

I 2012 afholdte CBB flere obligatori-

ske kurser i biosikring for virksom-

heder, der arbejder med kontrolbe-

lagt materiale. Kursets målsætning 

er at give en introduktion til bag-

grunden for lovgivning om biosikring 

samt alle aspekter vedrørende den 

daglige administration af biosik-

ringsreglerne. Kurset indeholder 

også en gennemgang af tidligere 

biologiske angreb, eksempler på 

forskellige agens med misbrugspo-

tentiale og en introduktion til det 

danske bioberedskab. Undervejs 

bliver kursisterne præsenteret for 

dilemmaer som oplæg til forskellige 

etiske overvejelser, og endvidere 

undervises der i, hvordan virksom-

heder skal forholde sig i tilfælde af 

udslip af farlige biologiske stoffer. 

CBB tilbyder desuden forskellige 

beredskabskurser af teoretisk og 

praktisk karakter for andre myndig-

heders personale.

Centret bidrager også til anden un-

dervisning, der arrangeres af andre 

myndigheder, fx Beredskabssty-

relsen og politiet, og der afholdes 

praktiske øvelser over hele landet 

ved beredskabscentrene. 

Hjemmeside og skriftlig 
formidling

Offentlig formidling af relevant 

viden inden for biosikring og bio-

beredskab til en bredere kreds sker 

også gennem artikler i tidsskrifter 

og på internettet.

I forbindelse med den europæi-

ske workshop, som CBB afholdt i 

foråret, og det øgede internationale 

fokus, er CBB’s hjemmeside blevet 

udvidet til også at have en større 

engelsksproget del, der giver et 

grundigt indblik i centrets aktiviteter 

og ansvarsområde. 

Den engelsksprogede hjemmeside 

imødekommer et behov fra CBB’s 

udenlandske kontakter og samar-

bejdspartnere i og udenfor EU.

På CBB’s hjemmeside, biosikring.

dk er vejledning og information 

til virksomheder og institutioner 

løbende blevet offentliggjort og 

opdateret i 2012. Derudover blev 

nyhedsbrevet; Nyhedsbrev for 

sikringsansvarlige udsendt 4 gange 

i 2012. Nyhedsbrevet informerer om 

nyt på biosikringsområdet, kurser 

og kommer med råd og vejledning 

direkte til de sikringsansvarlige på 

virksomhederne.
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Center for Biosikring og -Beredskab 

indgår i et nationalt samarbejde om 

at begrænse adgangen til stoffer og 

komponenter, der kan misbruges 

til biologiske våben. På det bered-

skabsmæssige område er der også 

et fast samarbejde med en række 

aktører, herunder Politi, Bered-

skabsstyrelsen og sundhedsbered-

skabet. 

En væsentlig del af CBB’s arbejde 

består i at vejlede og rådgive andre 

myndigheder med udgangspunkt i 

centrets specialkompetence inden-

for biologiske våben. Det sker både 

gennem teoretisk uddannelses-

virksomhed, gennem nationale og 

internationale øvelser og ved del-

tagelse i møder og arbejdsgrupper 

med andre myndigheder. I 2012 var 

der møder med Arbejdstilsynet, Be-

redskabsstyrelsen, CBRN-enheden, 

Erhvervsstyrelsen, Forsvarets Ammu-

nitionsrydningstjeneste, Forsvarets 

Efterretningstjeneste, Forsvars-

kommandoen, Hjemmeværnskom-

mandoen, Kriminalteknisk Center, 

Politi, Politiets Efterretningstjeneste, 

Rigspolitiet og Udenrigsministeriet.

Ordningen, hvor Udenrigsmini-

steriet og de danske ambassader 

rundt om i verden har mulighed 

for at kontakte CBB direkte på den 

døgndækkede vagttelefon for at få 

ekspertbistand i forhold til en mulig 

biologisk hændelse, fortsatte i 2012, 

hvor centret ydede bistand i en 

række situationer. 

7. Nationalt samarbejde
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Det internationale samarbejde er 

vigtigt i både biosikrings- og bered-

skabssammenhæng. Forebyggende 

samarbejde på tværs af landegræn-

ser er således afgørende for at 

sikre, at stoffer og materialer med 

dobbelt anvendelse ikke kommer 

i de forkerte hænder. Beredskabs-

mæssigt er det desuden essentielt, 

at andre lande også har biologiske 

beredskabsorganisationer, der er i 

stand til at håndtere og begrænse 

mulige biologiske trusler, der kan 

have grænseoverskridende karakter.

 

Australien Gruppen

I 2012 lykkedes det at få vedtaget 

et dansk forslag om kontrolbelæg-

ning af spraytørringsudstyr i Austra-

lien Gruppen. Australien Gruppen 

er et samarbejdsforum mellem 41 

lande, der medvirker til koordina-

tion af kontrollen med eksport af 

produkter, som både kan bruges 

til civile formål og til produktion af 

masseødelæggelsesvåben. Dvs. pro-

dukter med dobbeltanvendelighed.

På baggrund af forsøg og afprøv-

ninger på CBB, der viste, at spray-

tørrere har et betydeligt misbrugs-

potentiale, tog CBB kontakt til 

Udenrigsministeriet og Erhvervs-

styrelsen med henblik på kontrol-

belægning, og i denne proces blev 

også industrien involveret. Det 

danske initiativ betyder, at spraytør-

rere fremover vil være at finde på 

biosikrings- og eksportkontrollister, 

og forslaget er således et konkret 

eksempel på et dansk bidrag til at 

forhindre spredningen af mulig mas-

seødelæggelsesvåbensteknologi.

Eksport af biosikring

Internationalt har der i 2012 været 

opmærksomhed på det danske 

biosikringssystem. Man har fra især 

amerikansk side hæftet sig ved, at 

det danske system er simpelt og 

gennemskueligt bl.a. ved, at én 

myndighed er ansvarlig for admini-

stration af systemet, hvor der ofte 

er flere forskellige myndigheder, der 

administrerer biosikring i andre lan-

de. Dette forhold gør, at det danske 

system egner sig godt til at blive 

”eksporteret” til andre lande, der 

endnu ikke er så langt fremme med 

implementering af biosikring. Dette 

er blandt andet tilfældet for en 

række udviklingslande, hvor der er 

en høj naturlig forekomst af farlige 

biologiske stoffer, men ofte begræn-

set regulering og sikring. CBB har 

i 2012 arbejdet tæt sammen med 

Udenrigsministeriet og amerikanske 

partnere i forhold til udarbejdelse af 

et projektforslag, der har til hensigt 

at udbrede det danske system og 

erfaringer til andre lande. Projektet 

har, hvis det realiseres potentiale 

til at fremme international sundhed 

og sikkerhed, idet det sigter mod 

at øge den mikrobiologiske kom-

petence i et udviklingsland, hvilket 

vil give en klar sundhedsgevinst, 

men netop på en sådan måde, at 

man samtidigt øger den biologiske 

sikkerhed og derved hjælper landet 

til at være i overensstemmelse med 

de internationale bestræbelser på 

at imødegå spredning af masseøde-

læggelsesvåben. 

8. Internationalt samarbejde
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FN

Danmark har gennem Udenrigsmi-

nisteriet stillet CBB’s operative hold 

til rådighed for FN’s generalsekre-

tærs mekanisme til undersøgelse 

af mulig brug af biologiske våben. 

Derved øges FN’s muligheder for at 

undersøge mistanke om overtrædel-

ser af Den Biologiske Våbenkonven-

tion, BTWC, og Danmark bidrager 

herved substantielt til modvirkning 

af spredning af masseødelæggel-

sesvåben. 

I 2012 har CBB været i tæt kontakt 

og afholdt møder med FN med hen-

blik på at styrke generalsekretærens 

mekanisme i form af udvikling af 

et nyt operativt koncept og tilbud 

om træning af relevant personale 

i andre lande. Dette arbejde vil 

fortsætte fremadrettet, hvor der er 

planlagt øvelsesaktiviteter. 

I slutningen af 2012 deltog CBB 

sammen med det danske Udenrigs-

ministerium i det årlige statsgruppe-

møde for 166 lande i Geneve i regi 

af Den Biologiske Våbenkonvention, 

BTWC. På mødet præsenterede 

CBB den danske biosikringsmodel 

og modtog efterfølgende en række 

henvendelser fra lande, der var 

interesserede i at høre de danske 

erfaringer med implementering af 

biosikring. 

CBB deltog desuden i BTWC eks-

pertmødet i august 2012 og ud-

arbejdede det danske bidrag til 

BTWC’s såkaldte Confidence Building 

Measures (CBM), der indberettes 

gennem Udenrigsministeriet. Gen-

nem CBM’erne deklarerer landene 

over for FN, hvilke produktionsfa-

ciliteter m.v. med mulig relevans i 

biologisk dobbelt anvendelsessam-

menhæng, som forefindes i lande-

ne. Formålet er at øge gennemsig-

tigheden og tilliden, idet landene 

gennem indberetningen signalerer, 

at der udelukkende er tale om faci-

li  teter med fredelige og legitime for-

mål. Som biosikringsmyndighed be-

sidder CBB overblikket over dan  ske 

produktionsfaciliteter, der muliggør 

en præcis dansk CBM-indberetning.

EU samt bilateralt sam-
arbejde

CBB er den danske repræsentant 

i EU’s Health Security Commit-

tee, der har til formål at sikre en 

effektiv europæisk indsats mod 

sundhedsmæssige farer. CBB er 

også det danske kontaktpunkt for 

EU-Kommissionen igennem vars-

lingssystemet RAS-BICHAT, der ud-

sender alarmer i tilfælde, hvor der 

er konstateret eller er mistanke om 

en biologisk sikkerhedstrussel i EU. 

I 2012 deltog CBB i en række møder 

i regi af Health Security Committee. 

CBB har sammen med Sundheds-

ministeriet og Sundhedsstyrelsen 

under det danske EU-formandskab 

deltaget i arbejdet med udarbejdel-

se af et forslag til en ny struktur for 

håndtering af alvorlige grænseover-

skridende trusler mod folkesundhe-

den i EU - populært betegnet som 

sundhedssikkerhedsinitiativet.

Målet med initiativet er at styrke 

EU-landenes kapacitet og struktu-

rer til effektivt at kunne reagere på 

alvorlige grænseoverskridende sund-

hedstrusler – herunder udslip eller 

anslag med farligt biologisk mate-

riale. Forslaget forventes vedtaget 

under det irske formandskab i 2013. 

Endelig har der været møder i regi 

af CBRN-arbejdet under EU Kommis-

sionens DG HOME samt en række 

bilaterale møder med internationale 

samarbejdspartnere.

Foto: The European Biosecurity Workshop: Biothreat Prevention in Practice, juni 2012
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Center for Biosikring og -Bered-

skabs stab består af to enheder, 

et sekretariat og en centerchef. 

Herudover er der tilknyttet 6 over-

læger fra Statens Serum Institut til 

døgnberedskabet, der indeholder 

såvel udredningshold som laborato-

rieberedskab.

Stabens opgaver er til daglig at 

sikre et vidensbaseret beredskab, 

uddanne andre beredskabsaktø-

rer og vedligeholde og udvikle en 

operativ udredningskapacitet, der 

kan anvendes ved mistanke om 

et biologisk anslag eller udslip af 

farligt biologisk materiale. 

Herudover skal staben i kraft af cen-

trets funktion som national biosik-

ringsmyndighed hjælpe virksomhe-

der 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 kompetencer inden 

for forskellige akademiske fagområ-

der som biologi, lægevidenskab og 

samfundsvidenskab samt medar-

bejdere med operativ erfaring fra fx 

forsvaret og beredskabet.

Stabens brede faglige sammensæt-

ning indikerer kompleksiteten af 

9. CBB’s organisation

Analyse og biomedicin Sekretariat Sikring og beredskab

Laboratorieberedskab

     Chef

Udredningsberedskab
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den udfordring, som den biologiske 

trussel udgør, og at der kræves en 

række forskelligartede kompeten-

cer for at imødegå denne trussel 

effektivt.

Centrets 5-årige strategiplan med 

forkantsområder og handlingspla-

nen for 2012 har været styrende 

for organiseringen af arbejdet i 

årets løb. Således er der en lige 

linje fra det strategiske niveau, til 

hvilke arbejdsopgaver den enkelte 

medarbejder er ansvarlig for, samt 

hvilke uddannelsesbehov der er 

nødvendige for, at centret kontinu-

erligt besidder de nødvendige og 

relevante faglige kompetencer til at 

forebygge og imødegå biologiske 

trusler og uheld.
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10.1 Undervisning 

04.01 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

23.01 Virksomhedsundervisning, 

Lyngby

26.01 Introkursus for undervisere, 

KU-NAT, København

31.01 Introkursus for undervisere, 

KU-LIFE, København

02.02 Introkursus for undervisere, 

KU-NAT, København

08.02 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

27.02 Undervisning på Professi-

onshøjskolen Metropol, Katastrofe 

& Risikomanageruddannelsen, 

København

07.03 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

14.03 Undervisning af bioscience 

studerende i biosikring og bioetik, 

KU-NAT, København

20.03 Undervisning af bioscience 

studerende i biosikring og bioetik, 

KU-NAT, København

21.03 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

21.03 Kursus for kommende sik-

ringsansvarlige, CBB

19.04 Undervisning af bioscience 

studerende i biosikring og bioetik, 

KU-LIFE, København

27.04 Undervisning af bioscience 

studerende i biosikring og bioetik, 

KU-LIFE, København

09.05 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

23.05 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

24.05 Undervisning i håndtering af 

biologiske hændelser ved Køben-

havns Politi, København

13.06 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

20.06 Undervisning på Professi-

onshøjskolen Metropol, Katastrofe 

& Risikomanageruddannelsen, 

København

24.07 Introkursus for undervisere, 

KU-SUND, København

08.08 Introkursus for undervisere, 

KU-LIFE, København

22.08 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

24.08 Internt kursus i kommunika-

tion med SINE-radioer, CBB

03.09 Undervisning af speciallæger i 

beredskabet, CBB

11.09 Kursus for kommende sik-

ringsansvarlige, CBB

12.09 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

13.09 Undervisning af bioscience 

studerende i biosikring og bioetik, 

KU-LIFE, København

10. Appendix:  Aktiviteter i 2012 
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19.09 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

26.09 Undervisning på Professi-

onshøjskolen Metropol, Katastrofe 

& Risikomanageruddannelsen, 

København

03.10 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

10.10 Undervisning af bioscience 

studerende i biosikring og bioetik, 

KU-LIFE, København

23.10 Undervisning af samfundsvi-

denskabelige studerende i biosik-

ring og bioetik, KU, København

30.10 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

07.11 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

16.11 Undervisning af studieledere i 

biosikring og bioetik, DTU, Lyngby

22.11 Undervisning af bioscience 

studerende i biosikring og bioetik, 

KU-LIFE, København

28.11 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

07.12 Undervisning af bioscience 

studerende i biosikring og bioetik, 

KU-SUND, København

12.12 Undervisning på indsatsleder-

kursus i Tinglev

14.12 Undervisning af bioscience 

studerende i biosikring og bioetik, 

KU-LIFE, København

10.2 Tilsynsbesøg på 
virksomheder

27.02 

18.09 

27.09 

23.10

20.11

10.3 Eksterne møder 
og foredrag

05.01 Møde ved Forsvarets Ammuni-

tionsrydningstjeneste, Skive

11.01 Dual-use koordinationsmøde, 

Erhvervsstyrelsen, København 

13.01. Møde med Centre for Biolo-

gical Security, Robert Koch Institut, 

CBB

17.01 Møde med Robert Koch Insti-

tut, Berlin, Tyskland

18.01 Møde med Rigspolitiet, Kø-

benhavn

23.01 EU Rådsmøde om ’Sundheds-

sikkerhedsinitiativet’, Health Secu-

rity Initiative, Bruxelles, Belgien

25.-27.01 Møde med United Nations 

Office for Disarmament Affairs, New 

York, USA

26.01 Beredskabskontaktud-

valgsmøde, Beredskabsstyrelsen, 

Birkerød

01.02 Møde med Beredskabsstyrel-

sen, Birkerød

07.-09.02 Foredrag ved EU work-

shop om biologisk trussels- og 

risikovurdering, Luxembourg

06.02 Præsentation om biosikring 

og bioberedskab ved stormøde for 

Dansk Zoonosecenter, Fødevarein-

stituttet, Søborg

08.02 Møde med Politiets Efterret-

ningstjeneste, Søborg

14.02 Møde med Politiets Efterret-

ningstjeneste, Søborg

14.-16.02 Deltagelse i Australien 

Gruppens midtvejsmøde, Ottawa, 

Canada  

21-22.02 EU Rådsmøde om ’Sund-

hedssikkerhedsinitiativet’, Health 

Security Initiative, Bruxelles, Belgien

29.02 Møde med Udenrigsministe-

riet, København

06.03 Global Partnership (GP) 

Biological Security Working Group 

(BSWG), ekspertmøde, Bruxelles, 

Belgien

21.03 Møde med BiologiGaragen 

om ’gør det selv biologi’, Labitatet, 

Frederiksberg

22.03 Møde med Arbejdstilsynet, 

København

23.03 Møde med Politiets Efterret-

ningstjeneste, Søborg

12.04 Briefing for Kriminalteknisk 

Center, København
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19.04  Oplæg ved Hjemmeværns-

kommandoen om det biologiske 

beredskab, København

19.04 Møde med Erhvervsstyrelsen, 

København

25.04 Møde med Ammunitionsryd-

ningstjenesten, Skive

27.04 EU Rådsmøde om ’Sundheds-

sikkerhedsinitiativet’, Health Secu-

rity Initiative, Bruxelles, Belgien

01.-02.05 EU Rådsmøde om ’Sund-

hedssikkerhedsinitiativet’, Health 

Security Initiative, Bruxelles, Belgien

02.05 Møde i CBRN koordinations-

udvalg, Rigspolitiet, København

09.05 Møde ved Politiets Efterret-

ningstjeneste, Søborg

21.-22.05 EU Rådsmøde om ’Sund-

hedssikkerhedsinitiativet, Health 

Security Initiative, Bruxelles, Belgien

05.-06.06 EU Rådsmøde om ’Sund-

hedssikkerhedsinitiativet’, Health 

Security Initiative, Bruxelles, Belgien

06.06 Møde med Robert Koch Insti-

tuttet, CBB

06.06 Dual-use koordinationsmøde 

hos Erhvervsstyrelsen, København

11.-15.06 Deltagelse i Australien 

Gruppens Plenarmøde, Paris, Frank-

rig 

12.06 Møde med Robert Koch Insti-

tut, CBB

12.06 Møde med United Nations Of-

fice for Disarmament Affairs, CBB

14.06 Beredskabskontaktud-

valgsmøde, Beredskabsstyrelsen, 

Birkerød

 

14.06 Møde i Folketingets Europa-

udvalg, København

16.-20.06 Ekspertmøde (Meeting of 

Experts), BTWC, Geneve, Schweiz

27.06 Besøg fra Beredskabsstyrel-

sens CBRN enhed, CBB

27.06. Møde med Udenrigsministe-

riet, København

27.06 Møde i Health Security Com-

mittee, Luxembourg

23.08  Foredrag om biosikring for 

reservelæger, København

27.08 Foredrag om biosikring i Dan-

mark, Dansk Institut for Internatio-

nale Studier, København

30.08 Møde med Udenrigsministe-

riet, København

05.09 Møde i Pentagon, Washing-

ton D.C., USA

05.09 Vejledende virksomhedsbesøg 

på KU SUND, København

07.09 Møde i CBRN Sub Group BIO, 

EU Kommissionen, Bruxelles, Belgien

07.09 Briefing på forsvarschefens 

sikkerhedspolitiske kursus, SIKU, 

København

10.09 Møde med United Nations 

Office for Disarmament Affairs, New 

York, USA

10.09 Møde med ekspertberedska-

berne, Rigspolitiet og Beredskabs-

styrelsen, Ålborg

19.09 Foredrag for hollandske sik-

kerhedsmyndigheder om biosikring, 

Haag, Holland 

25.09 Møde med Udenrigsministe-

riet, København

11.10 Møde med Rigspolitiet og 

Københavns Vestegns Politi, Køben-

havn

22.10 Møde med Forsvarets Efterret-

ningstjeneste, København

24.10 Deltagelse i G8 Global Part-

nership Biological Security Sub-

group, Lawrence Livermore National 

Laboratory, Livermore, USA 

12.11 Møde med United Nations 

Office for Disarmament Affairs mv., 

Paris, Frankrig

19.11 Foredrag for CBRN koordinati-

onsudvalg, København

22.11 Beredskabskontaktudvalgsmø-

de, Beredskabsstyrelsen, Birkerød

22.-23.11 Møde i Health Security 

Committee, Luxembourg 

29.11 Møde med Udenrigsministe-

riet, København
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10.-14.12 Statsgruppemøde ’Meeting 

of States Parties’, BTWC, Geneve, 

Schweiz

11.12 Møde med Politiets Efterret-

ningstjeneste, Søborg

11.12 Møde med Forsvarskomman-

doen, København

12.12 Deltagelse i Global Partners-

hip Biological Security Subgroup, 

Geneve, Schweiz

20.12 Møde med Udenrigsministe-

riet, København

10.4 Konferencer

25.-26.04 Deltagelse i ’Counter Ter-

ror Expo’, Olympia, London, UK 

24.-26.05 Deltagelse i ’International 

Conference on Genomics in Europe’, 

Københavns Biocenter, København

11.–12.06 CBB’s afholdelse af ’Euro-

pean Biosecurity Workshop’, SSI, 

København

13.-24.08 Deltagelse i ’International 

Biological Sciences Security Ma-

nagement’, Ottowa, Canada

04.-07.09 Deltagelse i ’International 

Conference on Health and Security’, 

Washington DC, USA

10.-12.10 Deltagelse i ’Biosecurity 

and Biosafety: future trends and 

solutions’, Milano, Italien

10.5 Øvelser og lignende

Interne rutineringsøvelser for la-

boratorieberedskabet (10 øvelser), 

CBB 

Interne rutineringsøvelser for CBB 

udredningshold (10 øvelser af 1 

dags varighed), CBB

27.02–16.03 3 ugers udvekslings-

besøg på Robert Koch Instituttet, 

Berlin, Tyskland

17.04  Deltagelse i øvelse vedrø-

rende terror med biologiske våben 

på Flyvestation Skrydstrup i samar-

bejde med Rigspolitiet og Syd- og 

Sønderjyllands Politi, Skrydstrup

02.-04.05 Deltagelse i øvelse med 

Robert Koch Instituttet og tyske 

beredskabsmyndigheder, Berlin, 

Tyskland

14.–15.05 Støtte til Rigspolitiet i 

forbindelse med afvikling af Interpol 

konference vedrørende ukonventio-

nelle våben, Skalstrup

24.10 Deltagelse i øvelse vedrøren-

de biologisk terror ved Nordjyllands 

Politi, Rebild 

06.– 11.11  Observatør ved FN-

kursus og øvelse vedrørende FN’s 

Generalsekretærs mekanisme til 

undersøgelse af påstået anvendelse 

af biologiske våben, Frankrig

05.12 Deltagelse i øvelse vedrørende 

biologisk terror ved Københavns 

Vestegns Politi, Glostrup

10.6 Kurser og semina-
rer

06.09 PRIMO Danmarks og FKB’s 

seminar ’På vej mod den robuste 

kommune’, Høje Tåstrup

07.09  ’Guidelines for risikohåndte-

ring - internationale pejlemærker for 

beredskabet’, PRIMO Danmark, FKB 

og IDA, København

11.10 Pakning af farligt gods, ADR, 

Hvidovre 

30.10-01.11 Pakning af farligt gods, 

IATA, Hvidovre 

04.12 Patogene analysemetoder, 

VWR, Herlev

10.7 Ikke klassificerede 
publikationer 

The European Biosecurity Work-

shop: Biothreat Prevention in Prac-

tice, Workshop Summary, Center for 

Biosikring og -Beredskab, august 

2012. http://www.biosikring.dk/542/ 
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