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En strategi er et overordnet styringsredskab, der udpeger hvilke principielle mål, der skal opnås, og 

skitserer hvordan. Centrets femårige strategiplan skal således sikre en samlet rammeforståelse af 

opgaver, sammenhæng og målretning. De overordnede betragtninger og formuleringer omsættes 

til dagligt arbejde og konkrete produkter gennem årlige handlingsplaner med mål, milepæle og 

budgetter. For den enkelte medarbejder er der en direkte sammenhæng mellem den individuelle, 

ajourførte stillingsbeskrivelse og Centrets strategi. Strategien er udtryk for en prioritering, som 

foretages af ledelse og opdragsgiver, og den justeres årligt, så den altid er tilpasset det aktuelle 

situationsbillede. 

Baggrund 
Infektionssygdomme har altid været en af de største trusler mod mennesker og deres samfund. 

Grundlæggende er infektionssygdom en vigtig drivkraft i den naturlige udvikling, og bakterier, 

virus, parasitter og svampe har deres del af æren for udviklingen af mennesket. Undervejs har vi 

også udviklet et immunforsvar og andre biologiske mekanismer, der udgør et naturligt forsvar mod 

infektionssygdommes hærgen. Efterhånden har den teknologiske udvikling og vores 

videnskabelige indsigt i naturens biologiske mekanismer gjort det muligt for os kunstigt at 

fremkalde ekstra modstandskraft gennem vaccination eller anden forebyggelse – ikke mindst 

sanitære foranstaltninger – og skulle vi alligevel blive syge, har det gennem det sidste århundrede 

været muligt i de fleste tilfælde at behandle infektionssygdom med forskellige former for medicin. 

Den samme videnskabelige indsigt og teknologi har imidlertid også gjort det muligt at anvende de 

mikrober, der er årsag til infektionssygdom, og bruge dem som våben til at skade andre 

mennesker. Biologiske våben er således blevet brugt i attentater, i ikke-dødelige angreb og i 

deciderede masseødelæggelsesangreb. 

Oprettelse 
Risikoen for, at Danmark også kan blive ramt af et biologisk angreb eller dets konsekvenser, førte i 

2001 til, at Folketinget oprettede Center for Biologisk Beredskab på Statens Serum Institut. 

Formålet var at opbygge ekspertise til imødegåelse af skadevirkningerne efter et biologisk angreb 

og at vedligeholde et døgndækket beredskab hertil; og dette formål er fremdeles en kerneopgave 

for Centret. 
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Mission 
Den internationale udvikling i det 21. århundredes første årti skærpede 

opmærksomheden på terrororganisationers mulige anvendelse af 

biologiske våben. Som konsekvens heraf vedtog De Forenede Nationers 

(FN) sikkerhedsråd forpligtende krav til alle stater om at forebygge 

truslen fra masseødelæggelsesvåben, og i 2008 vedtog Folketinget som 

konsekvens heraf en ny biosikringslov. Loven har til formål at sikre 

komponenter, der anvendes til fredelige formål inden for f.eks. 

forskning og industri, men som også kan bruges til fremstilling af 

biologiske våben, mod at falde i forkerte hænder. Centret blev pålagt opgaven at implementere 

loven og være den statslige kontrolmyndighed, som kan give virksomheder i Danmark tilladelse til 

at arbejde med materialer, der kan misbruges til våbenfremstilling. Ved denne lejlighed skiftede 

Centret navn til Center for Biosikring og -Beredskab, CBB. 

 

Siden sin oprettelse har CBB været en afdeling på Statens Serum Institut (SSI). SSI har i mere end 

hundrede år har været hovedhjørnestenen i det danske samfunds imødegåelse af infektiøse og 

epidemiske sygdomme. Gennem mikrobiologisk diagnostik og fremstilling af antisera og vacciner 

har SSI været afgørende for at fortrænge naturligt forekommende infektionssygdomme til det 

laveste niveau, der er opnået i historien. En høj forsknings- og udviklingsaktivitet af international 

standard har også skabt et miljø, hvor nye udfordringer hurtigt kan erkendes og imødegås, hvad 

enten der er tale om nye epidemiske farer eller biologiske terrortrusler. CBB har gennem mere end 

ti år haft dette udviklingsmiljø som en naturlig grobund for det forskningsbaserede beredskab og 

biosikringssystem, der i international sammenhæng anerkendes som et af de fremmeste i Europa. 

CBB’s mission 
 
Vi skaber tryghed   
ved at forebygge  
og imødegå  
biologiske  
angreb  
og udslip 
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Vision 
CBB er såvel i sit udgangspunkt som i den daglige virksomhed præget af 

både at skulle operere på det højeste videnskabelige niveau, have en 

operativ tilgang til akutte beredskabssituationer og være en omhyggelig 

forvaltningsmyndighed. Det videnskabelige udgangspunkt inden for 

biovidenskaberne – lægevidenskab, biologi, virologi, bakteriologi, 

molekylærbiologi m.fl. – skaber en fast forankring for beslutninger i 

såvel operative beredskabssituationer, hvor en konkret trussel skal 

imødegås, som i myndighedsafgørelser, hvor virksomheder skal have 

sikkerhed for afgørelsens saglighed og nødvendighed. Og helt 

overordnet er fagligheden afgørende for tilliden i det omgivende 

samfund til, at biologiske trusler gennem Centrets indsats imødegås så godt, som det overhovedet 

er muligt. Det videnskabelige udgangspunkt danner imidlertid også en sigtelinje i forhold til 

Centrets vision for brugen af den viden, som Centret er med til at skabe for at kunne forstå og 

imødegå de biologiske farer og trusler, som aldrig vil stabilisere sig eller forsvinde: Biovidenskab 

må aldrig blive brugt til skade for nogen.  

Opgaver 
 

Forebyggelse 
Et helt centralt element i CBB’s mission er at forebygge, at der sker hændelser med farligt 

biologisk materiale i form af terrorhandlinger eller udslip. Således er det et succeskriterium, at 

effektive sikringsforanstaltninger og en veludviklet sikringskultur medvirker til, at det biologiske 

beredskab aldrig skal bringes i anvendelse i en skarp hændelse. Forebyggelsen indeholder en 

række vigtige elementer. 

 

For det første er det helt afgørende at være klar over, hvilken trussel der er tale om. Den 

biologiske sikkerhedstrussel er kompleks og dynamisk og kan involvere en række biologiske 

stoffer. Da spændvidden er bred, er det vigtigt at være klar over, hvad der med størst 

sandsynlighed udgør truslen – fx hvilke stoffer er mest anvendelige i forhold til at opnå et givent 

CBB’s vision 
 
Vi vil sikre,  
at biovidenskab  
kun tjener  
en gavnlig 
teknologisk 
udvikling  
og ikke bevidst 
bruges til skade  
for nogen 
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mål, og hvor svært er det at modificere et givent stof, således at det kan anvendes i et anslag? 

Disse og en lang række andre spørgsmål besvares gennem Centrets trusselskarakterisering. 

Trusselskarakteriseringen er essentiel for et effektivt forebyggelses- samt beredskabsarbejde. Idet 

det ikke er ressourcemæssigt muligt eller fornuftigt at fokusere på alle tænkelige biologiske 

trusler, skal trusselskarakteriseringen sikre, at der fokuseres på de relevante trusler. Således giver 

det ikke mening at indrette sikringsforanstaltninger på virksomheder eller prioritere beredskabet i 

forhold til scenarier, der med alt overvejende sandsynlighed aldrig vil kunne realiseres pga. 

vanskelighed med at tilvejebringe de egnede stoffer eller vanskeligheder ved at modificere disse til 

våbenegnet form. Til at foretage en pålidelig trusselskarakterisering trækker CBB på de 

specialkompetencer, der findes blandt stabens medarbejdere. Disse kompetencer inkluderer en 

række naturvidenskabelige faglige discipliner såsom lægevidenskab, epidemiologi og mikrobiologi, 

operative kompetencer i form af medarbejdere med baggrund i forsvar og redningsberedskab, 

samt medarbejdere med samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelsesbaggrunde. På 

baggrund af disse grundlæggende kompetencer er der i Centret opbygget en unik indsigt i 

misbrugspotentialet ved biologi, som anvendes til trusselskarakteriseringen. Der foretages en 

løbende ajourføring i forhold til den teknologiske udvikling baseret på både åbne og lukkede kilder 

af, hvilke stoffer, udstyr og teknologier der kan misbruges. På baggrund af denne systematiserede 

ajourføring kan der igangsættes projekter og forsøg til vurdering af misbrugspotentialet i forhold 

til et givent område. Centrets vurderinger er derfor i udpræget grad baseret på evidens, modeller 

og afprøvninger.  

 

I forhold til forebyggelse er det et mål, at de sikringskrav, der stilles til virksomheder med 

kontrolbelagt materiale, er velafvejede i forhold til den risiko, som virksomhedens materiale 

indebærer. Der skal med andre ord hverken stilles for lave krav til en virksomhed, da dette vil være 

et sikkerhedsmæssigt problem, men omvendt skal der heller ikke stilles for høje krav, da dette 

medfører unødvendigt bureaukrati og vil give virksomheden konkurrencemæssige problemer. Pga. 

den hastige bioteknologiske udvikling, herunder inden for syntetisk biologi og amatørbiologi, vil en 

pålidelig og dynamisk trusselskarakterisering samt tilpassede sikringskrav til virksomheder være et 

centralt udviklingsområde for CBB i de kommende år. 
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En anden vigtig komponent i forebyggelsesindsatsen er opbygningen af en ansvarlig 

biosikringskultur i miljøer, hvor der arbejdes med materialer og teknologier, der kan misbruges. 

CBB lægger i sit biosikringsarbejde vægt på, at fysiske sikringsforanstaltninger på virksomheder 

ikke står alene. Det er således vigtigt, at virksomheder og medarbejdere har en grundlæggende 

forståelse af, hvorfor biosikring er vigtigt, og at loven og de deraf følgende regler opfattes som 

værende legitime og nødvendige. Herved opnås, at virksomhederne og deres medarbejdere bliver 

en slags ambassadører for biosikring og medvirker til, at sikkerheden styrkes. CBB afholder 

løbende biosikringskurser, der har til formål at uddanne sikringsansvarlige og dermed opbygge en 

ansvarlig biosikringskultur. Det er et fokusområde i de kommende år at styrke viden om biosikring 

også uden for virksomheder, der arbejder med materialer, der kan misbruges. CBB informerer og 

underviser om biosikring på bl.a. videregående uddannelser og i naturvidenskabelige faglige 

selskaber. Desuden er det ambitionen at styrke formidlingsindsatsen gennem artikler, 

konferencedeltagelse, internet m.v. og herved øge opmærksomheden og ansvarligheden inden for 

naturvidenskaberne, således at misbrug, herunder at man ubevidst kommer til at medvirke hertil, 

undgås. CBB er sig i denne forbindelse bevidst om, at formidlingen og undervisningen skal 

tilrettelægges på en balanceret måde, således at der oplyses nøgternt og neutralt, men ikke 

skabes frygt og heller ikke kastes uhensigtsmæssigt lys på muligheder for misbrug. 

 

Ofte er det den ansvarlige forsker, der arbejder med udvikling af ny teknologi, som selv er den 

nærmeste til at få mistanke om, at der kunne være et misbrugspotentiale i et konkret 

forskningsprojekt. Afhængig af misbrugspotentialets omfang og alvorlighed kan det kræve særlige 

foranstaltninger at sikre mod at en forskers arbejde bliver misbrugt af andre, og under alle 

omstændigheder stiller Centret sig til rådighed for vejledning og vurdering i konkrete sager. 

 

Centrets samlede forebyggelsesindsats er afhængig af en konstruktiv og tillidsfuld dialog med 

virksomheder og andre aktører. Derfor er brugerundersøgelser og hyppige virksomhedsbesøg 

nogle af de redskaber Centret fremover vil gøre brug af til at justere og styrke den generelle 

forebyggelsesindsats. Seminarer og workshops om udvalgte emner med deltagelse af såvel 

myndigheder som brugere skal ligeledes medvirke til både at højne standarden for videnskabelig 

ansvarlighed og sikre kvaliteten i forvaltningen. 
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Det internationale samarbejde er vigtigt i de fleste aspekter af Centrets arbejde og i udpræget 

grad i forbindelse med forebyggelsesarbejdet. Grundet den biologiske sikkerhedstrussels 

transnationale karakter er det afgørende, at der er samarbejde på tværs af landegrænser, således 

at det sikres, at stoffer og materialer med dobbelt anvendelse ikke kommer i de forkerte hænder. 

Danmark er langt fremme i biosikringsøjemed med vedtagen lov, bekendtgørelse, efterfølgende 

tilladelser til virksomheder og en efterhånden flerårig forvaltningserfaring på dette højt 

specialiserede område. Biosikringsniveauet er sjældent på samme højde i alle andre lande i og 

udenfor Europa. Det er imidlertid i Danmarks sikkerhedsmæssige egeninteresse, at niveauet 

højnes i alle lande, hvorfra der kan hentes materialer eller teknologi, der kan misbruges i offensivt 

øjemed. De danske erfaringer med etablering og drift af et forholdsvis kompakt og enkelt, men 

alligevel fuldt ud dækkende og effektivt biosikringssystem, fremhæves ofte i international 

sammenhæng. I samarbejde med landene i det såkaldte Global Partnership skal de danske 

erfaringer bruges til at opbygge biosikringssystemer i udviklingslande, hvor dette både kan tjene et 

sundhedsfremmende formål gennem teknologiudvikling og understøtte den internationale 

sikkerhed. 

 

Operativ indsats 
En hændelse med farligt biologisk materiale eller mistanke herom har udover mulige store tabstal 

potentiale til at skabe massiv samfundsmæssig uro og utryghed. CBB’s operative indsats har til 

formål at undersøge og håndtere en (mistænkt) biologisk hændelse på en effektiv og 

tryghedsskabende vis. Dette kræver løbende færdighedstræning og udvikling af koncepter, hvilket 

beskrives yderligere under personaleudvikling. Den operative indsats starter ved, at det erkendes 

eller mistænkes, at der kan være tale om en hændelse med udslip af farligt biologisk materiale – 

det være sig et terrorangreb eller et uheld. Erkendelsen kan ske på forskellig vis. Der kan være tale 

om, at CBB kontaktes direkte af politiet eller af en borger, der har fundet mistænkeligt materiale. 

Imidlertid er et af de særlige karakteristika ved en biologisk hændelse, at det ikke altid er 

umiddelbart muligt at se, at der er sket et udslip, som fx hvis der var tale om en brand eller en 

eksplosion. Således kan et af de første tegn på et biologisk udslip være, at der dukker 

sygdomstilfælde op, som ikke umiddelbart kan forklares på normal vis. Til dette formål har CBB 
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opbygget systemer, f.eks. BioAlarm, der har til formål at give et tidligt varsel på et biologisk udslip, 

således at rettidige modforanstaltninger kan iværksættes.  

 

Hvis der opstår mistanke om, at der er sket et udslip af farligt biologisk materiale, eller at der kan 

være fare for det, kan man døgnet rundt henvende sig til Centrets vagthavende. På grundlag af de 

foreliggende oplysninger - og med baggrund i Centrets lange erfaring samt talrige praktiske 

eksperimenter – kan den vagthavende ved hjælp af en risikovurderingsalgoritme oftest afgøre 

inden for meget kort tid, om der er tale om en potentielt farlig situation. Kan dette ikke med 

sikkerhed afvises, så vil Centrets vagthavende iværksætte en nærmere udredning med det formål 

at finde ud af, hvad der sket, og hvordan det om nødvendigt kan imødegås. Beslutningen om 

hvilken indsats der iværksættes, og på hvilket niveau, kræver en løbende udvikling og træning af 

koncepter, så det sikres, at indsats altid sker med mindst mulig forstyrrelse af den offentlige ro og 

orden, men samtidig med størst mulig sikkerhed for befolkning og CBB-mandskab. 
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Udredningen medfører, at der indhentes en række oplysninger og informationer fra inden- og 

udenlandske myndigheder, og oftest også at CBB foretager undersøgelser på stedet inklusiv 

prøvetagning fra området eller fra installationer og personer. Hensigten er at identificere et evt. 

farligt biologisk materiale, hvis dette er ukendt, og identificere et evt. fareområde og den 

eksponerede personkreds. Det indebærer bl.a., at Centret ved hjælp af avancerede 

computerprogrammer analyserer, hvor stort et område, der er berørt, over hvor lang tid og hvor 

mange mennesker der kan være blevet udsat for farligt biologisk stof og dermed kan risikere at 

blive syge efterfølgende. Et centralt udviklingsmål i forhold til at konkludere, hvilket stof der kan 

være tale om, og dermed også hvilke modforanstaltninger, der er relevante, er etablering og 

evaluering af nye hurtige og fleksible diagnostiske metoder til påvisning af biologiske stoffer i 

miljøet, samt ikke mindst kildeopsporing og evt. identifikation af gerningsmand gennem forensiske 

undersøgelser. For at kunne sikre en hurtig mikrobiologisk og proteinkemisk undersøgelse af 

indsamlet prøvemateriale har Centret etableret sin egen analysekapacitet, der videreudvikles i 

samarbejde med Statens Serum Instituts øvrige afdelinger og samarbejdspartnere i udlandet.  

 

Den operative afvikling af en biologisk hændelse styres af en særlig stab i Centret, som samler alle 

oplysninger og analyser i en rapport, der løbende opdateres, når nye data tilgår. Rapporten 

beskriver ikke alene, hvad der er sket, men også hvad der vil ske i det videre forløb. Samtidigt 

opregnes de mulige afhjælpende foranstaltninger, og konsekvensen heraf inkl. mulige 

skadevirkninger på befolkning og samfund beskrives. 

 

Konceptudvikling og justering af såvel trussels- og risikovurderingsmetode, indsatsdoktriner, 

diagnostiske metoder og elektroniske beslutningsstøttesystemer er til stadighed vigtige 

fokusområder. Således er det helt essentielt for et beredskab som det biologiske, hvor hændelser 

er relativt sjældne, at der i den beredskabsunderstøttende udvikling er dynamik og systematik, der 

sikrer, at der hurtigt og effektivt kan omstilles til en ændring i trusselsbilledet. Øvelser mht. 

feltindsats, laboratoriearbejde og mere generel krisestyring og -håndtering er i denne 

sammenhæng afgørende. Det vil fremover være en central del i Centrets strategi at sørge for, at 

kvaliteten og robustheden i den operative indsats, der er en kerneydelse, sikres bedst muligt.  
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Ekspertstøtte 
Fordi biologiske hændelser heldigvis er sjældne, men samtidig yderst komplicerede og kræver 

specialindsigt i håndteringen, er det ikke et område der er indgående viden om i det generelle 

danske beredskab. Ud over sit eget myndighedsansvar har CBB til opgave at yde ekspertstøtte og 

rådgivning til de øvrige danske beredskabsaktører først og fremmest politiet og 

sundhedsmyndighederne. I det daglige sker dette igennem en række aktiviteter. Centret 

underviser bl.a. fast på indsatslederuddannelsen i regi af Beredskabsstyrelsen og deltager i en 

række andre fora, således at aktørerne er bekendte med de specielle forhold, der gør sig 

gældende på det biologiske område, og hvordan det bør håndteres i forbindelse med en 

hændelse. Centret har som udviklingsmål, at lokale beredskabsaktører i højere grad skal være 

bekendte med grundelementer i håndteringen af biologiske hændelser.  

 

Det vil til stadighed være sådan, at CBB som central aktør på det statslige niveau vil rykke ud i hele 

landet ved mistænkte biologiske hændelser, men robustheden af beredskabet imod disse 

hændelser vil kunne styrkes, såfremt de kommunale beredskaber i højere grad er uddannet på et 

passende niveau i forhold til biologiske hændelser. Et vigtigt værktøj vil være at etablere et 

risikokort for biologiske hændelser. Kortet vil inkludere både potentielle mål for et biologisk 

anslag, bl.a. baseret på CBB’s historiske data fra tidligere hændelser, samt et kort over faciliteter, 

der ligger inde med kontrolbelagt materiale, og derfor også vil kunne blive kilde for type 3-

hændelser i forbindelse med udslip. Desuden vil kortlægningen skulle fokusere på transporter af 

farligt biologisk materiale. 

 

På andre områder yder Centret også støtte i form af ekspertvurderinger, udtalelser og 

notatfremstilling til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med sundheds- og 

sikkerhedsmæssige spørgsmål indenfor biologisk beredskab og biosikring. Tilsvarende gives 

ekspertstøtte til en lang række andre myndigheder, heriblandt Udenrigsministeriet, Forsvaret, 

Politiet, Efterretningstjenesterne, Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen m.fl. Over de kommende 

år skal samarbejdet med andre offentlige myndigheder styrkes gennem formelle 

samarbejdsaftaler og samarbejdsprojekter. Et af de væsentlige indsatsområder, hvor Centrets 

særlige ekspertise kan gavne den internationale sikkerhed, er gennem støtte til FN. 
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Udenrigsministeriet har således stillet CBB’s operative kapacitet til rådighed for FN’s 

generalsekretær til brug ved udredning af evt. mistanke om anvendelse eller fremstilling af 

biologiske våben. I forlængelse heraf og på anmodning fra FN’s nedrustningskontor skal CBB i de 

nærmeste år forestå udviklingen af et nyt operativt koncept for generalsekretærens ”mekanisme” 

til udredning af mistænkte biologiske hændelser. 

 

Det er CBB’s intention at være så åben og afbalanceret som mulig i forhold til det biologiske 

sikkerhedsområde. Det er et område, der har en naturlig interesse for befolkningen, men også et 

område der nemt kan fejlkommunikeres, således at der skabes frygt eller gives idéer til folk, der 

evt. måtte have interesse i at forstyrre samfundsordenen. CBB har fremadrettet et ønske om at 

være mere åben omkring aktiviteterne i Centret. Et ønske, der bl.a. også er begrundet i 

biosikringsopgaven, der kræver involvering af virksomheder og personer, fx studerende ved højere 

læreranstalter. Det er imidlertid afgørende, at formidlingen af CBB’s ekspertviden i forhold til 

misbrugspotentialet af biologiske stoffer og relateret materiale kommunikeres på en objektiv og 

nøgtern måde. Derfor er et centralt udviklingspunkt en balanceret og neutral 

kommunikationsstrategi, der tilgodeser åbenhedshensynet, men også afholder sig fra at informere 

unødvendigt om sensitive forhold. Tematiske rapporter, seminarer og workshops med relevante 

eksterne aktører vil være et prioriteret område fremover.  

 

Personaleudvikling 
CBB er en vidensorganisation, og stadig udvikling af personalets kompetencer skal sikre at 

organisationens viden og kunnen hele tiden er tidssvarende. Det er afgørende i forhold til at 

vurdere og imødegå den biologiske trussel, at Centrets medarbejdere er i stand til at foretage en 

videnskabelig vurdering af høj kvalitet af misbrugspotentialet ved stoffer og materialer. Den 

videnskabelige tilgang er essentiel, idet vurderingen efter behov også vil inkludere afprøvninger og 

projekter til at afgøre, hvorvidt den generelle opfattelse, der fremgår af skriftlige kilder mv. også 

er valid, når den efterprøves fx gennem et forsøg. Videnskabeligheden i Centret er altid koblet til 

misbrugspotentialet ved et givent materiale eller teknologi eller i forhold til det operative 

beredskab og imødegåelse af biologiske farer. 
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Pga. den bioteknologiske udvikling er en løbende kvalificering af medarbejdernes kompetencer 

nødvendig. Det sker først og fremmest i det daglige arbejde, men suppleres gennem konferencer, 

workshops og møder nationalt og internationalt. Herved sikres også et realitetscheck i forhold til 

Centrets arbejde. Med andre ord sikres det, at Centrets metoder, redskaber og forståelse af den 

biologiske trussel overordnet er i overensstemmelse med andre lande og organisationers 

opfattelser. Det vil fremdeles være et fokusområde at sørge for, at Centret er i besiddelse af den 

relevante viden til løsning af dets opgaver. 

 
Øvelser er endvidere et meget centralt element i Centrets daglige kompetenceudvikling. Det 

gælder for det første i forhold til den feltmæssige indsats i form af prøvetagning, afgrænsning af 

fareområde og anbefaling af modforanstaltninger m.v. Medlemmerne af udredningsholdene samt 

den koordinerende stab i Centret skal til stadighed udvikles og have deres færdigheder 

vedligeholdt i forhold til, at en hændelse indtræffer. For det andet sker der løbende træning og 

øvelse af Centrets døgndækkede laboratorieberedskab, der har til opgave at afvise eller verificere, 

hvorvidt der er tale om farligt biologisk materiale i forbindelse med et anslag eller udslip. For det 

tredje er det et udviklingspunkt løbende at afvikle interne forvaltningsmæssige øvelser til 

optimering af myndighedsfunktionen inden for biosikring. Endelig er det ambitionen i højere grad, 

i det omfang ressourcer tillader det, at køre sammenhængende øvelser med både felt-, 

laboratorie- og forvaltningsmæssige elementer repræsenterede.  

 

Ledelse 
Centrets mission - imødegåelse og forebyggelse af biologiske angreb og udslip - kræver en række 

faglige discipliner – naturvidenskabelige, operative og forvaltningsmæssige. Disse er til stede i 

Centret, hvilket giver et dynamisk arbejdsmiljø. Imidlertid er der også udfordringer ved at være en 

sammensat organisation. Kulturer er forskellige, afhængig af hvilken baggrund og erfaring man 

kommer til Centret med. Det er en styrke. Det er dog afgørende, at der er en fælles forståelse af 

Centrets mission. Dette er både nødvendigt for en effektiv opgaveløsning samt den enkeltes trivsel 

og følelse af at indgå meningsfuldt i den samlede portefølje af aktiviteter. Situationer med tidspres 

i forhold til at træffe de rigtige beslutninger på et kvalificeret grundlag, uanset hvornår og hvor 

længe situationen pågår, er en del af Centrets opgave og dagligdag. Det kræver en fleksibel, 

kollektiv og ansvarsfuld tilgang til arbejdet af alle medarbejdere. Udvikling af fælles forståelse for 
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missionen sker på samme måde som med den faglige udvikling primært i det daglige igennem 

centermøder og individuelle møder mellem ledere og medarbejdere. Det er ledelsens ansvar at 

kommunikere mål og mission samt tilgængelige ressourcer og tid til at nå disse gennem de 

jævnlige møder og den løbende dialog. Endvidere er formulering af en 5-årig strategiplan og 

tilhørende strategiaktiviteter samt årlige handlingsplaner og detaljerede stillingsbeskrivelser på 

baggrund heraf vigtige styringsredskaber til at implementere den overordnede mission. 

 

Som supplement til den daglige dialog og vejledning er personaleseminarer, tematiske workshops 

og andre aktiviteter også en del i udviklingen af fælles missionsforståelse. Det vil fremadrettet 

være et kontinuerligt udviklingspunkt i endnu højere grad at integrere missionen i alle dele af 

Centrets aktiviteter og blandt medarbejdere, nye såvel som erfarne. 

 
Rekruttering af de nødvendige og relevante medarbejdere til understøttelse af opgaveløsningen 

og de strategiske mål er en vigtig del af ledelsens ansvar. Dette arbejdes der løbende med, og 

konkrete tiltag har været anvendelse af nye koncepter for jobsamtale-afholdelse og udvikling af 

mere fokuserede stillingsannoncer, hvilket vil blive udviklet yderligere. 

 

Administration 
Administration i CBB falder overordnet i 2 hovedgrupper: forvaltning og generel 

centeradministration. Forvaltning sker både inden for beredskab og biosikring, men primært i 

forhold til biosikring og den forebyggende indsats, hvor Centret er myndighed for 

biosikringsforhold i Danmark. Det er afgørende, at Centrets forvaltningsmæssige afgørelser lever 

op til god forvaltningsskik og således er fuldt i overensstemmelse med gældende regler og 

præcedens. Centret blev pålagt myndighedsopgaven i 2009, og der er siden pågået et omfattende 

arbejde med udarbejdelse af baggrundsnotater, formulering af sikringskrav, ansøgningsmaterialer 

og hjemmeside m.v., som alt sammen har haft til formål at etablere principperne for 

myndighedsudøvelse på biosikringsområdet. Fokusområder i de kommende år er at optimere 

forvaltningsgangene yderligere, således disse opleves smidige af virksomhederne og 

ressourcebesparende internt i Centret. Implementering af ESDH-system, som er afhængigt af SSI’s 

kommende løsning på dette område, samt etablering af elektronisk ansøgningsproces for 
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virksomhederne er vigtige elementer til harmoniseret og effektiv sagsbehandling i de kommende 

år.  

 
Generel centeradministration kan siges at være alt det, der muliggør, at beredskabet og 

biosikringsopgaven kan varetages effektivt. Det handler i høj grad om at have robuste og 

fejlsikrede systemer. Herunder hører bl.a. stabile telefon- og radiosystemer, at 

beredskabsmateriel altid er velfungerende, samt at der er dublering på kritisk vigtige personel-

funktioner. Fokusområder er optimering af procedurer og doktriner samt etablering af nyt 

fleksibelt telefonsystem, der gerne skal styrke funktionaliteten yderligere i denne kritisk vigtige 

komponent i beredskabet.  

 

Økonomi 
Centrets aktiviteter er nettotalsfinansierede og er derved underlagt de økonomiske rammer, der 

udmeldes fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Statens Serum Instituts direktion. Den 

løbende økonomistyring varetages af Statens Serum Instituts økonomiafdeling i samarbejde med 

CBB. Økonomien er afgørende for at nå de strategiske mål. Udviklingsmål i CBB fremover vil være 

at etablere økonomiske fremskrivninger af udviklingen i form af et strategisk budget til 

understøttelse af den 5-årige strategiplan suppleret med det årlige budget, der er koblet til de 

årlige handlingsplaner. 

 

Omverden 
Robustheden og beredskabet i det danske samfund i forhold til trusler og risici fra terror og uheld 

består af en række myndigheder og aktører, der har meget forskellige ansvarsområder. Det 

grundlæggende organiseringsprincip er sektoransvaret. Det indebærer, at den aktør, der har et 

givent ansvar til daglig også har ansvaret for planlægningen af beredskabet i forhold til en krise 

samt selve håndteringen af en hændelse i en krisesituation. Angående biologiske trusler og de 

komplekse udfordringer de medfører, er CBB en central aktør i forhold til forebyggelse i kraft af 

Centrets unikke ekspertise og forankring på Statens Serum Institut samt Centrets 

biosikringsmæssige myndighedsopgave. I forbindelse med selve håndteringen af en biologisk 
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hændelse er Centrets operative beredskab døgndækket og klar til at respondere på rette vis på en 

henvendelse fra politiet, borgere eller andre. 

 

Andre myndigheder i beredskabet er politiet, sundhedsberedskabet, der er ansvarlig for 

planlægning og håndtering af syge og døde mennesker, efterretningstjenesterne, 

Beredskabsstyrelsen og afhængig af situationens omfang regeringens krisestyringsorganisation, 

herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Desuden kan en række aktører som miljø- og 

fødevaremyndigheder samt lokale beredskaber og evt. frivillige, herunder Hjemmeværnet, spille 

en rolle afhængig af situationens karakter. 

 

Verden forandrer sig, og udviklingen på det bioteknologiske område foregår i et meget højt 

tempo. Det medfører først og fremmest en række gavnlige konsekvenser, men har også betydning 

for trusselsbilledet fra biologiske våben. Hvad enten truslen er stigende eller faldende, er det 

sikkert, at den ikke er uforanderlig – nye metoder inden for biovidenskaberne betyder nye 

muligheder, også for dem som måtte have til hensigt at misbruge nye teknologier. Dobbelt 

anvendelses-problemstillingen vil således forblive en udfordring. Det kræver en langsigtet og 

strategisk planlægning for Center for Biosikring og –Beredskab. Den dag nye teknologier evt. måtte 

blive forsøgt misbrugt, skal Centret have udført sit forarbejde og være velforberedt til at forebygge 

eller imødegå denne udfordring. Det kræver løbende overvågning af en række fagområder samt 

øvelser og afprøvninger. Centrets nærværende strategiplan fastlægger de overordnede sigtelinjer 

for perioden 2013-2017 og er en ajourføring af de foregående års strategi. Udviklinger og 

begivenheder i perioden vil naturligvis påvirke det strategiske sigte, men ved at fastlægge en 

strategi etableres en platform, hvorudfra årlige handlingsplaner og stillingsbeskrivelser kan 

formuleres. Herved sikres, at der er en lige linje fra de helt overordnede udviklinger i forhold til 

misbrugspotentialet indenfor biologi ned til de opgaver, den enkelte medarbejder er ansvarlig for i 

det daglige. Strategiformulering er således i sidste ende et essentielt element til prioritering af 

indsatsområder og effektiv forebyggelse eller håndtering af angreb eller udslip med farlige 

biologiske stoffer. 
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