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Centernavn og logo

CBB har skiftet navn. I det hidtidige navn ”Center for 

Bio sikring og –Beredskab” skulle bindestregen udgøre 

det for ”bio”, således at det beredskab, der var tale 

om, var det biologiske beredskab. Ofte blev bindestre-

gen imidlertid glemt, så for tydelighedens skyld skriver 

vi det nu ud, så centrets navn fra 1. marts 2015 er ”Cen-

ter for Biosikring og Bioberedskab”. Da navnet er blevet 

ret langt og vanskeligt at bruge i logoer, har vi også fået 

omtegnet CBB’s logo, så det bevarer de fire kasser og 

den røde krone men nu opstillet på en mere anvendelig 

måde og stadig genkendelig som CBB’s logo.

© Center for Biosikring og Bioberedskab. Årsrapport, 

2014. Billeder og figurer må ikke kopieres uden centrets 

skriftlige samtykke.

Forsidefoto: Det danske partnerskabsprojekt i de øst-

afrikanske lande: Besøg på laboratorium i Kenya.
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Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) er placeret 

på Statens Serum Institut under Ministeriet for Sundhed 

og Forebyggelse. Centret har til formål at forebygge 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 biologisk 

materiale, enten som biologiske anslag eller som udslip. 

Biosikring i form af effektive sikringsforanstaltninger og 

en veludviklet sikringskultur er afgørende for at undgå 

skarpe hændelser med farligt biologisk materiale. I 2014 

har CBB haft særligt fokus på international biosikring, 

konceptudvikling og justering af såvel trussels- og ri-

sikovurderingsmetode, indsatsdoktriner, diagnostiske 

metoder og beslutningsstøttesystemer til udarbejdelse 

af spredningsinterventionsanalyser.

CBB har i 2014 foretaget en række tilsynsbesøg på virk-

somheder for at vejlede og kontrollere, at de relevante 

og påkrævede sikringstiltag er indført.  I 2014 er der også 

taget yderligere initiativ til at sikre teknologikontrol på 

virksomheder og indenfor forskningen. Hovedelemen-

tet er selvkontrol, hvor forskere og medarbejdere bliver 

guidet til at overveje, om deres viden vil kunne bruges 

til illegitime formål, hvis den falder i de forkerte hænder.

I 2014 skete der yderligere en revision af bilag 1 til bio-

sikringsbekendtgørelsen. Ændringerne omfatter en ud-

vid else af antallet af kontrolbelagte virus og en præcise-

ring og revidering af enkelte af de mere specifikke krav 

til kontrolbelagt relateret materiale.

Internationalt har centret i samarbejde med Udenrigsmi-

nisteriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt 

Forsvarsministeriet taget initiativ til et 2-årigt pilotpro-

jekt med fokus på biosikring og sundhed i Østafrika. 

Arbejdet kom godt gang i Kenya og projektets lande-

portefølje forventes at blive udvidet med andre lande 

i Østafrika. CBB deltager også  i det amerikansk ini-

tierede GHSA-projekt (Global Health Security Agenda). 

Projektet har haft stor politisk bevågenhed og sund-

hedsministeren deltog sammen med repræsentanter fra 

CBB i et møde i Washington i september 2014. Danmark 

er såkaldt ”leading nation” i et af programmets ”acti-

on packages” omhandlende biosikring og arbejder tæt 

sammen med bl.a. Canada og Tyskland om at identifice-

re mangler og muligheder på biosikringsområdet i flere 

lande spredt over hele verden.

1. Resumé
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Figur: Forebyggelse af biologisk våbenudvikling, beskyttelse af forskningens integritet og 
overholdelse af love og internationale forpligtelser fremmer forskning og udvikling
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Karakteristisk for biologiske våben er, at spændvidden 

og kompleksiteten inden for våbentyperne er stor. Fra 

simple toksiner, som fx ricin, til deciderede højtekno-

logiske våben eller masseødelæggelsesvåben. På grund 

af problemstillingen med dobbelt anvendelighed, hvor 

visse typer legitimt materiale og viden også kan anven-

des 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 forebyg-

ge udvikling af avancerede våbentyper, hvorimod simp-

le, improviserede biologiske våben, baseret for eksem-

pel 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 

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 for-

søg 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 2014 var det første 

gang, at en person blev idømt fængselsstraf efter dansk 

biosikringslov. Personen, som blev dømt efter dansk lov, 

havde indkøbt toksinet abrin over nettet af en illegal 

producent i udlandet. Dommen lød på tre års fængsel 

for drabsforsøg samt for at have indkøbt et kontrol-

belagt stof uden tilladelse fra CBB.

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 mil-

lion dødelige doser per produktionsår. Det nødvendige 

udstyr til fremstilling af et sådant kampstof kan erhver-

ves 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. Udlægning af 

færdigt kampstof i en mængde svarende til 1 million dø-

delige doser kan foretages med en udlægningseffektivi-

tet på mellem 1 og 10% med almindeligt forekommende, 

ikke-kontrolbelagt udstyr, og dødeligheden i lukkede 

rum eller via ferskvarer vil kunne overstige 1.000 per-

soner.

2. Biologiske våben
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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 an-

vendelse inden for 3 uger, såfremt ressourcer og eksper-

tise svarende til en større bioteknologisk/farmaceutisk 

virksomhed omlægges til opgaven.

Højteknologiske våben

Fremstilling af avancerede biologiske våben, der har epi-

demisk potentiale eller har effekter, der ikke er naturligt 

forekommende, eller virkningsmåder – herunder selek-

tivitet og resistens – der er designet efter behov, har 

indtil for nylig kun været mulig for statslige aktører eller 

meget store bioteknologiske virksomheder. Udviklingen 

inden for syntetisk biologi og amatørbiologi spreder ge-

nerelle teknologiske færdigheder og indsigt ud over de 

professionelle miljøer tilknyttet universiteter og biotek-

industrien. Denne udvikling vurderes at kunne bringe 

avancerede biologiske våben inden for rækkevidde af en 

bredere kreds helt ned til enkeltpersonniveau.

Teknologi – viden og færdigheder

De nødvendige tekniske instruktioner til anvendelse af 

produktionsudstyr samt fremstilling af kampstof og dets 

våbengørelse kan sammenstilles ud fra offentligt tilgæn-

gelige artikler, lærebøger, laboratorievejledninger og lig-

nende, som er tilgængelige via universitetsbiblioteker 

eller tekniske databaser på internettet. Det kræver dog 

særlige færdigheder for at kunne omsætte de tekniske 

instruktioner til færdigt biologisk våben. Specialiserede 

praktiske færdigheder kan til dels erhverves via alment 

tilgængelige kurser på højere læreanstalter eller gennem 

praktik på offentlige eller private virksomheder. Den re-

lativt lette tilgængelighed og behovet for oplæring gør 

personlig ansvarlighed hos forskere og undervisere så 

meget desto mere betydningsfuld.

1. generation: Naturligt forekommende smitstof
2. generation: Isolerede biologiske agens 
3. generation: Syntetiske biologiske agens
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Figur: Diversiteten i mulige biologiske våbentyper drives af den bioteknologiske  udvikling
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Døgnberedskabet

Døgnberedskabets overordnede opgave er at kunne 

ud rede og imødegå hændelser, som involverer farlige 

biologiske stoffer. I udgangspunktet er der tale om mis-

tanke. Her er døgnberedskabets opgave hurtigt og med 

minimal forstyrrelse af den offentlige orden at kunne 

afkræfte mistanken om tilstedeværelse af farlige biolo-

giske stoffer. Beredskabet skal derfor døgnet rundt være 

fuldt operativt og i stand til at respondere effektivt på 

henvendelser fra politiet, andre myndigheder og borge-

re 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 kan involvere farligt biologisk materiale. Herefter 

udreder centret, hvad der er foregået, analyserer en evt. 

trussel og beslutter, hvis der er potentiel fare, i samar-

bejde med politiet hvordan situationen skal imødegås.

CBB’s laboratorium er en integreret del af beredskabet. 

I operativ sammenhæng har laboratoriet til opgave at 

analysere prøver indsamlet af udredningsholdene med 

henblik på at afgøre, om der er tale om farligt biologisk 

materiale. Endvidere vil der i forbindelse med en hæn-

delse kunne udføres forskellige retsbiologiske undersø-

gelser, altså videnskabelige og tekniske undersøgelser, 

der vil være en af flere forudsætninger for at kunne hen-

føre stoffet til en gerningsmand.

Beredskabet gennemfører specialiseret uddannelse og 

øvelsesvirksomhed såvel internt som for andre aktører 

i Danmark. Hertil kommer international øvelsesvirksom-

hed med udenlandske samarbejdspartnere. Derudover 

udvikler og vedligeholder beredskabet doktriner for ind-

sats under forskellige omstændigheder og vedligeholder 

og udvikler specialiseret beredskabsmateriel.

Hændelser med mistanke om biolo-
giske stoffer i 2014

Også i 2014 var der en række tilfælde, hvor CBB blev 

kontaktet med mistanke om tilstedeværelse af farligt 

biologisk materiale. I de fleste tilfælde kunne tilstede-

værelse afkræftes umiddelbart efter en faglig analyse 

af truslen, mens det i andre tilfælde var nødvendigt at 

indsætte et af centrets udredningshold for at indhente 

yderligere informationer og hjemtage materiale til ana-

lyse i centrets laboratorium. I ét tilfælde konstaterede 

CBB, at der var tale om et farligt biologisk stof, idet der 

kunne påvises toksinet abrin i forbindelse med en ran-

sagning hos en 34-årig østjyde. Den 34-åriges ulovlige 

besiddelse af toksinet førte efterfølgende til den før-

3. Udredningsberedskab
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ste sigtelse efter biosikringsloven, og var sammen med 

yderligere straf for andre forbrydelser efter straffeloven 

medvirkende til at give en samlet straf på 3 års fængsel.

Operativ indsats

CBB’s operative indsats ved hændelser har flere formål:

•	 Identifikation af muligt farligt biologisk materiale

•	 Afgrænsning af fare- og eksponeringsområdet

•	 Beskrive det sandsynlige efterforløb

•	 Iværksættelse af optimale modforanstaltninger

•	 Minimering af terrorfrygt og genskabelse af tryghed 

i samfundet ved hurtigst muligt at sikre tilbageven-

den til normalsituationen så diskret som muligt

CBB’s indsatsdoktrin er således baseret på at skabe 

mindst mulig opmærksomhed på en mulig biologisk 

hændelse, og at forstyrre den offentlige orden mindst 

muligt, i de tilfælde hvor situationen i øvrigt grundlæg-

gende er under kontrol og hvor centrets situationsanaly-

se viser, at der ikke er umiddelbar fare for befolkningen. 

Det medfører bl.a., at der kun foretages udrykningskør-

sel, anbefales afspærringer, nedlukning af evt. produk-

tion, evakueringer af personer med mere, såfremt der 

eksisterer et konkret mistankegrundlag om betydelig 

fare funderet i centrets faglige analyse af den forelig-

gende situation.

Forudsætningen for denne indsatsdoktrin er, at der ved 

en henvendelse til centret udføres en teknisk baseret si-

tuationsvurdering (faglig trusselsanalyse) af en vagtha-

vende overlæge med specialviden inden for mikrobiologi 

og offensiv anvendelse af biologiske materialer.

Beredskabsøvelser

CBB’s løbende øvelsesaktivitet har til formål at videre-

uddanne, rutinere, vedligeholde og teste beredskabets 

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

opretholde de operative kapaciteter og funktionaliteter 

der er kritiske for samfundets imødegåelse af en bio-

logisk hændelse. Særlig kritisk er specialkompetence til 

at kunne foretage den faglige trusselsanalyse. Special-

kompetencen trænes og opretholdes som en integreret 

del af CBB’s interne træning.

CBB’s nationale øvelsesaktivitet går tilbage til centrets 

etablering i 2001 og havde frem til 2010 størst fokus 

på de statslige samarbejdspartnere. I løbet af 2013 og  

2014 er de kommunale samarbejdspartnere imidlertid 

i stigende grad kommet i fokus, da det i praksis me-

get ofte er de kommunale redningsberedskaber, som 

sammen med politi er de primære samarbejdspartnere i 

forbindelse med hændelser. I 2014 fortsattes et projekt 

med at udvikle et øvelses og træningskoncept.

I international sammenhæng fortsatte det af CBB i 2012 

initierede arbejde med at videreudvikle det operative 

koncept for FN’s Generalsekretærs mekanisme til under-

søgelse af påstået anvendelse af biologiske våben.

CBB deltog således i 2014 i en stor multinational øvelse 

i Tyskland afholdt af Robert Koch Instituttet, det tyske 

udenrigsministerium og FN’s kontor for masseødelæg-

gelsesvåben (UNODA) i samarbejde. Øvelsen havde til 

   
  I 2014 blev en 34-årig dansker idømt tre 

års fængsel for drabsforsøg og for at have 

anskaffet sig abrin uden at have en tilladelse. 

Det er første gang  at en person idømmes 

fængselsstraf for ikke at overholde dansk bi-

osikringslov. Stoffet havde han købt af produ-

centen (en 19-årig amerikaner) gennem det 

parallelle internetunivers kaldet Tor-netværket. 

Mængden af toxin var beskeden men nok til at 

slå flere mennesker ihjel. Den 34-årige havde 

købt stoffet med den hensigt at begå et gift-

mord. Det var FBI, der kom på sporet af sagen.

”
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formål at afprøve de ændringer til det eksisterende ope-

rative koncept, som CBB har foreslået. Øvelsen i Tyskland 

var den foreløbige kulmination på et flerårigt udviklings-

forløb som bl.a. har omfattet en workshop ved CBB i 

2013, som ud over Danmark havde deltagelse af 8 lande 

og to internationale organisationer. Øvelsen i Tyskland 

var en entydig succes og resulterede i stor og udbredt 

opbakning til de foreslåede ændringer, der dermed har 

passeret ”proof of concept in practise”. Trænings- og 

udviklingsaktiviteterne fortsætter på området, og flere 

af de deltagende medlemslande planlægger fremtidige 

aktiviteter.

Beredskabsudvikling

Det biologiske beredskab bygger på afprøvninger, vi -

den skabelige forsøg og udvikling af nye 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 ekstremt hur-

tige udvikling inden for bioteknologi. På baggrund af 

denne metodiske tilgang kan centret generere evidens 

for forskellige materialers misbrugspotentiale, hvorved 

forebyggelsesaktiviteterne kan målrettes bedst muligt. 

I centrets laboratorium udføres projekter vedrørende 

spredning, våbengørelse og sikkerhed. Aktiviteterne er 

fortløbende aktiviteter, idet de er afgørende for vedlige-

holdelsen af de operative beredskabsfærdigheder inden 

for laboratoriediagnostik, udredning og modforanstalt-

ninger.

I 2014 er der arbejdet med tilpasning og opdatering af 

indsatsholdenes eksisterende procedurer samt med en 

større samlet skriftlig fremstilling af de faglige principper 

for biologisk beredskab, herunder også retningslinjer for 

korrekt imødegåelse af en biologisk hændelse. Princip-

perne forventes publiceret i løbet af 2015.

Mobil og hurtig biodiagnostik

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

laboratorieberedskab, er både hurtige og pålidelige. 

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 

forensisk øjemed.

De seneste år har CBB undersøgt værdien af mobilt og 

hurtigt diagnostisk udstyr til identifikation af farligt bio-

logisk materiale og til bestemmelse af fareområder ved 

biologiske hændelser. De metoder og det udstyr, CBB 

har testet, er inden for immunoassays, spektrometri og 

PCR (Polymerase Chain Reaction). I 2014 har fokus væ-

ret på at implementere de to bedste af disse typer af 

mobile hurtigtest i CBB’s laboratorieberedskab.

Den ene type test, der er implementeret, er en immun-

kemisk lateral flowtest, som kan aflæses med en tilhø-

rende elektronisk testaflæser. Analysetiden er 15 minut-

ter og kan anvendes til diagnostik af toksiner, bakterier 

     

     
CBB’s trusselsanalyse er helt afgørende i 

alarmeringsfasen, hvor der oftest skal age-

res på grundlag af mangelfulde oplysninger 

og under tidspres. Den er et unikt og vigtigt 

værktøj til at kunne afgøre, om der kan være 

tale om en terrorrelateret hændelse eller ej. 

Dette kan ikke afgøres på hændelsestedet af 

evt. eksponerede personer, politi eller andre 

tilstedeværende, idet det er karakteristisk for 

de biologiske farlige stoffer og våben, at de 

virker med forsinkelse. Der er derfor ingen 

umiddelbare skader. Trusselsanalysen udføres 

i tæt koordination med politiet og er afgø-

rende for, at hændelsen kan imødegås på en 

hensigtsmæssig og effektiv måde. Det vil sige 

skadesminimerende, så eventuelle tab af liv 

eller værdier bliver så små som muligt.

”
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samt virus. Dele af afprøvningen af denne test er publi-

ceret i to artikler.

Den anden type test, der er implementeret, er mobil 

PCR, som er en meget sensitiv test og analysen tager 

fra 20-45 minutter. Metoden kan bruges til detektion 

af DNA fra bakterier og virus. PCR kan ikke direkte an-

vendes til detektion af toksiner, men tilstedeværelsen af 

DNA fra de bakterier, svampe eller planter der produce-

rer toksinet kan detekteres.

For begge mobile hurtigtests gælder, at de er specifikke 

for et agens og derfor skal bruges sammen med generi-

ske analyser til prøver med ukendt indhold. Der udvikles 

løbende nye og forbedrede metoder til mobil og hur-

tigdiagnostik, og CBB vil også fremadrettet følge denne 

udvikling.

Erfaringer fra laboratoriet bruges til arbejdet med ken-

yanske laboratorier, hvor der samarbejdes om optime-

ring og implementering af hurtige og sikre diagnostik-

metoder til infektionssygdomme.

Foto: CBB’s forskningslaboratorium
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Teknologiovervågning og trussels-
karakterisering

For effektivt at kunne forhindre og imødegå biologi-

ske trusler udarbejder centret trusselskarakteriserin-

ger gennem afprøvninger og forsøg. Desuden udføres 

systematisk overvågning af agens, relateret materiale, 

fremføringsmidler og teknologi i form af viden. Trussels-

karakteriseringen og teknologiovervågningen danner 

grundlag for, at CBB kan have et evidensbaseret bered-

skab i forhold til nye biologiske trusler, samt at biosik-

ringstiltag er balancerede i forhold til risikoen fra det 

pågældende materiale.

BIOSIT Det biologiske situationsbil-
lede

CBB udarbejder årligt en intern klassificeret faglig ana-

lyse over det biologiske situationsbillede, kaldet BIOSIT. 

BIOSIT er koblet med centrets strategi og handlingspla-

ner og danner basis for de biosikrings- og beredskabs-

mæssige prioriteringer.

Elementerne i BIOSIT er følgende:

•	 Trusselskarakterisering.  Analyse  og  afprøvninger  i 

forhold til våbengørelse. Formålet er at undersøge, 

hvilke typer stoffer, materialer og teknologi, der har 

offensivt potentiale

•	 Forebyggelse. Gennemgang og opdatering af rele-

vante biosikringstiltag

•	 Imødegåelse. Har til formål at overvåge relevante 

doktriner og procedurer for felt og laboratorieind-

sats med henblik på ajourføring og videreudvikling 

af beredskabet

BioAlarm

CBB anvender overvågningssystemet BioAlarm, der sør-

ger for tidlig varsling af mulige sygdomsudbrud som 

følge af biologiske angreb. BioAlarm baserer sig på re-

al-tids-overvågning af opkald til alarmcentraler. Syste-

met er landsdækkende og udviklet og idriftsat af CBB. 

BioAlarm er et vigtigt redskab for centret til tidligst mu-

ligt at kunne inddæmme og modvirke et sygdomsud-

brud, idet det ikke altid er muligt umiddelbart at erken-

4. Overvågning og modellering
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de, hvorvidt der er tale om et biologisk angreb eller et 

naturligt forekommende sygdomsudbrud.

Spredningsanalyse

Spredningsanalyser er en afgørende komponent i eks-

pertstøtten ved hændelser. Analysernes formål er at 

vise, hvordan et angreb med eller udslip af farligt bio-

logisk materiale vil forløbe, og hvordan det bedst imø-

degås. Disse analyser har blandt andet betydning for, 

hvilke anbefalinger CBB afgiver som støtte til andre myn-

digheder som Politi og sundhedsberedskab i form af fx, 

hvordan afspærringer og andre modforanstaltninger 

skal etableres. 

Vind og andre meteorologiske forhold er helt afgørende, 

når det skal analyseres, hvordan farligt biologisk mate-

riale spredes gennem luften efter et udslip eller ved et 

biologisk anslag. CBB anvender Danmarks Meteorologi-

ske Instituts danske vejrdata, som optimeres og kom-

primeres for hurtigere data og dataoverførsel. De lokale 

vejrdata og optimeringen af dataoverførslen betyder, at 

der er en meget høj grad af præcision i fastlæggelsen af 

fare- og eksponeringsområder.

Der arbejdes løbende på at optimere softwaren, der 

anvendes til udarbejdelse af spredningsanalyser. I 2014 

blev der taget skridt til at opgradere centrets kapacitet 

blandt andet gennem nyanskaffelser af specialsoftware. 

Den ny specialsoftware er ved udgangen af 2014 ved at 

blive integreret i CBB’s øvrige softwareprogram til fast-

læggelse af fare og eksponeringsområder med kobling 

til CBB´s interventionsmodel.

Interventionsmodel

Igennem de seneste år er der arbejdet med at udvikle en 

biologisk interventionsmodel. Det er et eksponerings-

værktøj til at prognosticere eventuelle konsekvenser af 

et biologisk anslag over længere tid og med andre infor-

mationer, end en spredningsanalyse kan vise. Interven-

tionsmodellen bygger på en lang række data vedrørende 

spredningsbilledet, det biologiske våbens karakteristika, 

Danmarks Statistiks befolkningsdata samt kendte be-

handlingsmuligheder.

Første del af udviklingen af interventionsmodellen er 

afsluttet i 2013 og i 2014 begyndte arbejdet med at få 

modellen til at håndtere epidemiske agens, så den epi-

demiske udvikling af sygdomsudbrud over tid kan indgå 

i prognosticeringen af anslag med smitsomme sygdom-

me. Modellen skal kunne behandle meget komplek-

se data og differentiere mellem agens, fx med hensyn 

til inkubationstider og dosis/respons. Samtidig kobles 

der til data fra spredningsanalysen. Dette er en stor og 

kompleks opgave, som fortsætter i 2015. Fuldt imple-

menteret vil interventionsmodelleringskapaciteten være 

et værdifuldt støtteværktøj for beslutningsproces og 

ekspertstøtte før, under og efter et eventuelt biologisk 

angreb.

Foto: Spredningsfane, der viser et simuleret fareområde
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CBB er myndighed for biosikring og har hjemmel i lov og 

bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer og 

relateret materiale fra henholdsvis 2008 og 2009, samt 

ændring af bekendtgørelsen i juni 2014.

Mens CBB’s biosikringsarbejde de første år havde hoved-

vægt på den grundlæggende implementering og forvalt-

ning af biosikring, har centret de seneste år udvidet ind-

satsen. Regulering af teknologi med misbrugspotentiale 

(TMP) er det absolut største og nyeste indsatsområde i 

2014, mens der også er sket flere mindre  justeringer af 

indsatsen fx i forhold til udlejere og lejere af udstyr samt 

flere tilsyn.

Siden 2011 har CBB ført tilsyn med virksomheder, og der 

blev i 2014 gennemført 18 tilsynsbesøg. Formålet med 

tilsynsbesøg er at kontrollere, at virksomhederne over-

holder reglerne for biosikring.

CBB lægger i sit biosikringsarbejde vægt på, at fysiske 

sikringsforanstaltninger på virksomheder ikke står ale-

ne. Det er vigtigt, at virksomheder og medarbejdere har 

en grundlæggende forståelse af, hvorfor biosikring er 

nødvendigt, og at loven og de deraf følgende regler op-

fattes som rimelige. Herved opnås, at virksomhederne 

og deres medarbejdere bliver en slags ambassadører for 

biosikring og medvirker til, at sikkerheden styrkes.

Ved at opretholde en god biosikringskultur og overholde 

reglerne på området bidrager den enkelte virksomhed til 

at modvirke spredning af materiale, der kan anvendes 

til fremstilling af biologiske våben. Samtidig sikrer virk-

somheden sig mod selv at blive misbrugt som ufrivillig 

leverandør af biologiske våbenkomponenter.

Teknologi med misbrugspotentiale

TMP, eller teknologi med misbrugspotentiale, er viden 

om biologisk forskning, produktionsmetoder, laborato-

riefærdigheder og lignende, som kan bruges til både 

gode og dårlige formål. Teknikker til forbedring af me-

dicin kan for eksempel også bruges til udvikling af mere  

effektive biologiske kampmidler, og det er derfor nød-

vendigt at sikre kontrol med denne viden, sådan som 

det er pålagt alle lande jf. FN Sikkerhedsrådsresolution 

1540 fra 2004.

5. Biosikringsmyndighed

     Ofte er det den ansvarlige forsker, der ar-

bejder 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 misbrugspoten-

tialets 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 kon-

krete sager. 

”
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CBB har i 2014 taget initiativ til at sikre sådan en kon-

trol. Hovedelementet er selvkontrol, hvor forskere og 

medarbejdere bliver guidet til at overveje, om deres vi-

den vil kunne bruges til illegitime formål, hvis den fal-

der i de forkerte hænder. Tidligere er der både blevet 

undervist i og udgivet temahæfter om TMP, men nu vil 

der i hver enkelt biosikringssag også blive foretaget en 

vurdering af TMP-risikoen i et samspil mellem CBB og 

den enkelte virksomhed.

Det kan forventes, at TMP-problematikken vil få en stør-

re og større rolle over de kommende år, idet der er en 

rivende teknologisk udvikling i gang,  som kan hjælpe 

med at løse problemer med klima, sundhed, fødevare-

forsyninger med mere, men som også indeholder mu-

ligheder for misbrug.

Tilladelse til toksiner

I 2014 er der sket en præcisering af reglerne for besid-

delse, fremstilling, anvendelse og opbevaring af kontrol-

belagte toksiner således, at der skal søges om tilladel-

se til at have kontrolbelagte toksiner uanset mængde. 

Alle virksomheder skal have en sikringsansvarlig person 

og indberette køb, salg og overdragelse samt eventuel-

le ændringer i forhold til tilladelsen. Virksomheder, der 

kun har meget små mængder af toksiner (nærmere an-

givet på hjemmesiden), kan dog blive fritaget fra flere af 

biosikringskravene i forhold til fysisk sikring, hvis visse 

betingelser opfyldes.

Ændringer i biosikringsbekendtgø-
relsen

Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 

blev ændret den 1. september 2014. Der er alene tale 

om ændringer i bilag 1 vedrørende hvilke biologiske stof-

fer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er un-

derlagt kontrol. Den øvrige del af bekendtgørelsen er 

uændret.

I bilag 1 er listen blevet udvidet med yderligere 6 virus. 

Derudover er der i afsnittet om relateret materiale i bilag 

1 sket en del præciseringer, især hvad angår filtrerings-

udstyr og engangsfiltre. 

Foto: CBB fører tilsyn på virksomheder, der er omfattet af biosikringsloven
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Undervisning og forelæsninger

Undervisning i ansvarlig biovidenskab på de naturviden-

skabelige uddannelser er fortsat et vigtigt fokusområde 

for CBB. Her kommer CBB i kontakt med studerende, der 

er på vej ud i forskningsmiljøerne. CBB’s undervisnings-

tilbud er blevet vel modtaget, og der er kommet mange 

gode diskussioner og erkendelser ud af forelæsninger-

ne. En undervisningsseance er typisk på to lektioner og 

foregår efter aftale med studiestedet. De studerende får 

en gennemgang af eksempler på biologisk våbenbrug 

og en forklaring af begrebet dobbelt anvendelighed af 

teknologi og materiale i relation til biologiske våben. Der 

bliver lagt vægt på de forholdsregler, man kan tage med 

hensyn til biosikring, kommunikationen udadtil samt på 

opmærksomhedsskabelse blandt medstuderende og 

kommende kolleger. I 2014 har CBB undervist studeren-

de på blandt andet KU-LIFE, DTU-VET, SDU og Metropol.

Også i 2014 afholdt CBB obligatoriske kurser i biosik-

ring for virksomheder, der arbejder med kontrolbelagt 

materiale. Kursets målsætning er at give en introduk-

tion til baggrunden for lovgivning om biosikring samt 

alle aspekter vedrørende den daglige administration 

af biosikringsreglerne. Kurset indeholder også en gen-

nemgang af tidligere biologiske angreb, eksempler på 

forskellige agens med misbrugspotentiale og en intro-

duktion til det danske bioberedskab. Undervejs bliver 

kursisterne præsenteret for dilemmaer 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 bered-

skabskurser 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 biosikring 

og bioberedskab til en bredere kreds sker også gennem 

artikler i tidsskrifter og online-magasiner, på centrets 

hjemmeside og på twitter.

Indenfor de seneste år har brugen af sociale medier 

vundet indpas i kommunikationen mellem myndigheder 

og befolkning. Det gælder også for CBB, der i slutningen 

af 2013 gik på twitter for at sikre større robusthed i kom-

munikationen udadtil.  CBB’s twitterprofil er i dag en del 

af CBB’s kriseberedskab og fungerer som en ekstra kom-

munikationskanal, der under og efter en hændelse eller 

6. Formidlingsaktiviteter
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ved mistanke om en, formidler information og har en 

tryghedsskabende funktion. Twitterprofilen anvendes li-

gesom biosikring.dk også til at udsende CBB-nyheder af 

almen karakter.

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

information til virksomheder og institutioner løbende 

offentliggjort og opdateret. I efteråret 2014 blev biosik-

ring.dk flyttet til et HTTPS-site (Hypertext Transfer Pro-

tocol Secure), så udveksling af oplysninger kan opfylde 

de seneste og stigende krav til sikkerhed. HTTPS er en 

krypteret udgave af HTTP, som forhindrer uvedkommen-

de i at tage data, der sendes mellem webserveren og 

brugeren, når der fx logges ind på de lukkede sider.

I 2014 blev der også arbejdet på en større opgradering 

af hjemmesiden. Biosikring.dk har have været i funktion 

i mere end fem år, så det var tid til en større makeover, 

så den stadig fremstår indbydende og moderne.

Den  nye  biosikring.dk  gik  i  luften  ved  årsskiftet 

2014/2015. Sitet har fået forbedret navigationsstruktur, 

nyt design og så er den blevet responsive. Det sidste 

betyder, at den er designet til alle skærmstørrelser, så 

den er lettere at læse og benytte fra tablets, mobiler og 

andre nyere platforme.

Nyhedsbrevet for sikringsansvarlige blev i 2014 udsendt 

4 gange. Nyhedsbrevet informerer om nyt på biosikrings-

området, kurser og kommer med råd og vejledning di-

rekte til de sikringsansvarlige på virksomhederne.

Foto: CBB underviser i det danske biosikringssystem 
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Nationalt samarbejde

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

rådgive andre myndigheder med udgangspunkt i cen-

trets 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 beredskabsmæssige område 

er der et fast samarbejde med en række aktører, herun-

der Politi, Beredskabsstyrelsen og sundhedsberedska-

bet. Arbejdet foregår både via teoretisk uddannelses-

virksomhed, gennem nationale og internationale øvelser 

og ved deltagelse i møder og arbejdsgrupper med andre 

myndigheder.

Fremme af international biosikring

CBB modtog fra Freds- og Stabiliseringsfonden i decem-

ber 2013 en 2-årig bevilling fra 2014-2016 på 4,95 mio. 

kr. til overførsel af biosikringsekspertise og forbedre-

de diagnostiske metoder i Østafrika, i første omgang 

Kenya. Projektet er resultatet af et samarbejde mellem 

Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet samt Ministeriet 

for Sundhed og Forebyggelse.

Aktiviteterne i Kenya foregår primært med den nationale 

forskningsmyndighed NACOSTI, under Ministry of

Science, Technology and Innovation, udpeget som cen-

ter for biosikring af det kenyanske udenrigsministerium. 

Desuden indgår sundheds- og landbrugsministeriet, og 

den kenyanske efterretningstjeneste.

Det danske samarbejde er koncentreret omkring institu-

tionel kapacitetsudvikling af NACOSTI samt overførsel af 

viden om biosikring. CBB har ydet støtte til blandt an-

det nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe og 

arbejdet med biosikringslovgivning. I slutningen af året 

har CBB bidraget til en landsdækkende undersøgelse af 

biosikringsstatus i omkring 100 kenyanske laboratorier 

med farlige biologiske stoffer. Projektet samarbejder 

desuden med kenyanske laboratorier om udviklingen af 

forbedrede og sikre diagnostiske metoder til infektions-

sygdomme.

CBB leder i samarbejde med Kenya og Canada en inter-

national biosikringsarbejdsgruppe under Global Health 

Security Agenda (GHSA), hvori det danske biosikrings-

projekt i Østafrika indgår. Projektets landeportefølje for-

ventes at blive udvidet med andre lande i Østafrika og 

CBB er engageret i indledende samtaler med flere.

Til projektet er der knyttet en national styregruppe med 

deltagelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Projektet har 

7. Nationalt og internationalt 
samarbejde
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ansat en projektkoordinator og en mikrobiologisk for-

sker på fuldtid samt konsulentbistand på ad hoc basis.

GHSA

Danmark er gennem CBB en aktiv deltager i det ame-

rikansk initierede GHSA-projekt. GHSA står for Global 

Health Security Agenda og har til formål at bekæmpe 

smitsomme sygdomme verden over, både naturligt fore-

kommende og som resultat af uheld eller terror. Arbej-

det har stor politisk bevågenhed og sundhedsminister 

Nick Hækkerup deltog sammen med repræsentanter fra 

CBB i et møde i Washington i september 2014, hvor også 

præsident Barack Obama deltog. Danmark er såkaldt 

”leading nation” i et af programmets ”action packages” 

omhandlende biosikring og arbejder tæt sammen med 

bl.a. Canada og Tyskland om at identificere mangler og 

muligheder i den globale biosikring.

FN

Danmark har gennem Udenrigsministeriet stillet CBB’s 

operative hold til rådighed for FN’s Generalsekretærs 

mekanisme til undersøgelse af mulig brug af biologiske 

våben. Derved øges FN’s muligheder for at undersøge 

mistanke om overtrædelser af Den Biologiske Våben-

konvention, BTWC, og Danmark bidrager herved sub-

stantielt til modvirkning af spredning af masseødelæg-

gelsesvåben.

EU

Som en del af det europæiske arbejde med biosikring 

deltager CBB i arbejdet med en CBRN-handleplan. Dan-

marks arbejde er fokuseret på den såkaldte B2-action 

gruppe, som er en del af arbejdet på det biologiske om-

råde. I et samarbejde med Schweiz, Holland og Frank-

rig forsøger CBB at grundlægge et egentlig europæisk 

biosikringsforum på basis af B2-gruppen. I forbindelse 

med gruppens arbejde er der udarbejdet en rapport 

om best practice. Dette arbejde skal nu kobles sammen 

med arbejdet i Biological and Toxin Weapons Convention 

(BTWC).

BTWC

CBB deltog igen i 2014 i de to årlige møder i den biolo-

giske våbenkonvention BTWC; henholdsvis ekspertgrup-

pemødet i august, hvor CBB repræsenterede Danmark 

og statsgruppemødet i december, hvor CBB assisterede 

den danske nedrustningsambassadør.

Den biologiske våbenkonvention trådte i kraft i 1975. 

Konventionen forpligter alle underskrivende stater til 

at afstå fra at udvikle, producere, lagre, fremskaffe el-

ler 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 dagsordenen. 

Vigtigheden af aktivt at forhindre, at terrorgrupper 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 nati-

oner 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 præsen-

teret det danske biosikringssystem som inspiration til 

andre lande, der arbejder med etableringen af national 

biosikring.

Foto: Briefing  af sundhedsministeren forud for møde i 
det Hvide Hus om bekæmpelse af biologiske trusler. (Fra 
tweet af Søren Lippert)
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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.

Derudover har CBB fået eksterne midler til at undersøge 

mulighederne for at lave et partnerskab med de østafri-

kanske lande omkring etablering af biosikringssystemer. 

Til dette projekt er der ansat en projektkoordinator og 

en mikrobiologisk forsker samt konsulentbistand på ad 

hoc basis. Projektet er forankret i CBB’s laboratoriesek-

tion.

Stabens opgaver er til daglig at sikre og videreudvikle et 

videnbaseret beredskab, uddanne andre beredskabsak-

tører og vedligeholde og udvikle en operativ udrednings-

kapacitet, der kan anvendes ved mistanke om et bio-

logisk 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 samfundsviden-

skab samt medarbejdere med operativ erfaring fra fx 

forsvaret og redningsberedskabet.

Stabens brede faglige sammensætning er begrundet i 

kompleksiteten af biologiske risici, og at der kræves en 

række forskelligartede kompetencer for at imødegå dis-

se udfordringer effektivt.

Centrets 5-årige strategiplan med indsatsområder for 

2014-2018 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.

8. CBB’s organisation
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Figur: Organisationsdiagram over CBB’s permanente stab
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04.06  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

27.08  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

04.09  Undervisning af biosciencestuderende i biosik-
ring og bioetik, KU-LIFE, København

09.09  Undervisning af biosciencestuderende i biosik-
ring og bioetik, DTU-VET, Frederiksberg

23.09  Undervisning på Professionshøjskolen Metropol, 
Katastrofe & Risikomanageruddannelsen

01.10  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

15.10  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

22.10  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

28.10  Undervisning på Professionshøjskolen Metropol, 
Katastrofe & Risikomanageruddannelsen

05.11  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

12.11  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

19.11  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

26.11  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

28.11  Undervisning af biosciencestuderende i biosik-
ring og bioetik, KU-LIFE, København

03.12  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

10.12  Undervisning på indsatslederkursus i Tinglev 

11.12 Kursus for kommende sikringsansvarlige, CBB

9.2 Tilsyn på virksomheder

01.04     03.04  03.04

23.04     24.04   28.04 

30.04     20.05  03.06

17.06     24.06  02.07

20.08     12.08  30.10

18.08     07.10  28.10

11.11     8.12  18.12 

9. Appendix: Aktiviteter i 2014 
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9. Appendix: Aktiviteter i 2014 9.3 Eksterne møder og foredrag 

31.01  Møde med Commissariat à l’Energie Atomique et 
aux Energies Alternatives, Frankrig

05.02  Møde med Fødevarestyrelsen, København

25.02 Møde i CBRN Sub Group BIO, EU Kommissionen, 
Belgien

25.02–26.02 Global Partnership Working Group meeting, 
Rusland

27.02 Studie- og afklaringsmøde med virksomhed, Skan-
derborg

28.02 Møde med Beth Cameron (White House, USA), 
Ambassadør Bonnie Jenkins (State Department, USA), 
Udenrigsministeriet og Sundhedsministeriet, Køben-
havn

10.03 Møde med EU Centres of Excellence, UNICRI, Ma-
nageing Agent for EU Regional CBRN Centre of Excel-
lence CBRN og Udenrigsministeriet (DK), Kenya

10.03 Møde med USAMRU KEMRI og Udenrigsministeriet 
(DK), Kenya

11.03 Møde med DTRA, CDC liason og Udenrigsministe-
riet (DK), Kenya

11.03 Møde med den danske ambassade, Udenrigsmini-
steriet (DK), Kenya

12.03 Møde med CDC KEMRI, Kenya

09.04  Møde med BTWC, Implementation Support Unit, 
Schweiz

24.04 Møde med Københavns Politi, København

30.04  Møde med Udenrigsministeriet, København

05.05–06.05 Global Health Security Agenda (GHSA) 
møde, Helsinki

09.05 Besøg af den kinesiske vicesundhedsminister, 
CBB

22.05 Foredrag ”Fødevareterror”, Den Blå Planet, Kø-
benhavn

23.05 Møde med Københavns Politi mfl., København

26.05 Møder med lederne af Zoonotic Disease Unit, Bi-
osecurity Unit, NPHLS, MoH, National Public Health 
Laboratory og Arbovirology Laboratory of the Centre 
for Virus Research, KEMRI, Kenya

27.05 Møder med leder af Biological Sciences Schedule, 
NACOSTI, CEO NACOSTI, Direktør og CEO for Kenyan 
Medical Research Institute, KEMRI, Kenya

28.05–29.05 Besøg på laboratorier i Kenya samt møder 
med direktør for Division of Global Health Protecti-
on-Kenya og direktør for Diagnostics and Laboratory 
Systems Program, CDC, Kenya

02.06–05.06 Plenarmøde i Australiengruppen, Frankrig

16.06   Møde med Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse og Udenrigsministeriet, København

22.06 Myndighedsforum, Erhvervsstyrelsen, København

24.06 Møde med Sundhedsministeriet, København

25.06 Ekspertvidne, byretten i Randers

30.06 Besøg fra Beredskabsstyrelsen, Birkerød

02.07   Møde i Beredskabsstyrelsen, Birkerød

07.07–11.07 Projektbesøg i Kenya

08.07 Sikkerhedsbriefing af sikkerhedsfirma, Kenya

09.07 Møde med NACOSTI bestyrelsesmedlem og leder 
af Biological Science Ministry of Health, Kenya

04.08–08.08 Meeting of Experts, BTWC, Schweiz

26.08 Møde i Forsvarsministeriet, København

05.09  Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus (SIKU)

22.09   Møde med Udenrigsministeriet, København

23.09–26.09 Deltagelse ved GHSA-topmøde, Washing-
ton, USA

24.09 Møde med Sundhedsministeren, DK ambassade, 
Washington, USA

24.09–26.09 Deltagelse i Conference BTWC Complian-
ce, England

25.09–03.10 Projektbesøg til Kenya

26.09 Møde med leder af Biological Sciences Schedule, 
NACOSTI, Kenya

26.09   Møde i Sundhedsstyrelsen, København

28.09 Møde med konsulenter for formuleringsmissio-
nen for det nye danske stabiliseringsprogram på Afri-
kas Horn, Kenya

29.09-01.10 Workshop for den kenyanske arbejdsgrup-
pe for biosikring, the National Biosecurity Technical 
Advisory Committee (NABTAC), Kenya

29.09 Møde med Udenrigsministeriet og Forsvarsmini-
steriet om Freds- og Stabiliseringspuljen, Kenya
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30.09–2.10 Workshop med den kenyanske regerings ar-
bejdsgruppe for biosikring, the National Biosecurity 
Technical Advisory Committee (NABTAC), Kenya

06.10   Møde i Beredskabsstyrelsen, Birkerød

8.10 Møde hos Fødevarestyrelsen, København

09.10  Præsentation, Tropemedicinsk kursus, Forsvarets 
Sundhedstjeneste, Skalstrup

24.10–26.10 Møde om bogprojekt i Bradford, England 

30.10   Møde i Beredskabsstyrelsen, Birkerød

13.11 Briefing på FKB kredsmøde, Middelfart

17.11–27.11 Projektbesøg i Kenya

18.11 Møde med leder af Biological Sciences Schedule, 
NACOSTI, Kenya

18.11 Briefing på FKB kredsmøde, Sorø

19.11   Møde med Udenrigsministeriet, København

19.11  Møde med den kenyanske regerings arbejdsgrup-
pe for biosikring, the National Biosecurity Technical 
Advisory Committee (NABTAC), Kenya

20.11 Møde med sikkerhedsfirma, Kenya

21.11 Møde med leder af Biological Sciences Schedule, 
NACOSTI, Kenya

24.11 Møde med NACOSTI og Ministry of Health, Kenya

24.11–28.11 Tilsyn hos laboratorier i Nairobi, Kenya

27.11 Briefing på FKB kredsmøde, Viborg

01.12 Møde med Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

03.12 BTWC, møde med NACOSTI, Kenya, Schweiz

03.12  Meeting of States Parties, BTWC, Schweiz

03.12 BTWC møde om AP3, Schweiz

04.12 BTWC, Global Partnership møde, Schweiz

08.12–09.12 Møde med repræsentanter fra Uganda om 
biosikring, CBB

08.12   Møde med Fødevarestyrelsen, København

09.12–12.12 Projektbesøg i Kenya

10.12 Møde med leder af Biological Sciences Schedule, 
NACOSTI, Kenya

11.12  Møde med den kenyanske regerings biosikringsar-
bejdsgruppe, the National Biosecurity Technical Advi-
sory Committee (NABTAC), Kenya

9.4 Konferencer

27.01–29.01 Deltagelse i American Society for Microbio-
logy 2014 Biodefense Meeting, Washington DC, USA 

25.03  ”Lead Country” workshop on biosecurity, Bru-
xelles, Belgien

02.04–04.04 Oplægsholder ved Biosecurity and Biosa-
fety: Future trends and Solutions, Italien

29.04–30.04 Deltagelse i Counter Terror Expo, England 

10.06–11.06 Biological subgroup, EU CBRNE Action Plan, 
Bruxelles, Belgien 

10.07–11-07 Deltagelse i Biodetection Technologies 
2014, Technological Advances in Detection & Identifi-
cation of Biological Threats, USA

12.07 Deltagelse i Emerging Sensor Technologies for 
Food Safety 2014, USA

12.07 Deltagelse i Biosurveillance Symposium 2014, 
Identification & Integration of Essential Information 
for the National Strategy for Biosurveillance, USA

26.09 Next Generation GHS Leaders Meeting, USA

24.11-26.11 WHO konference, Schweiz

9.5 Øvelser og lignende 

14 interne uddannelses- og øvelsesdage for BBS og BLG, 
CBB

16 interne rutineringsøvelser for laboratorieberedskabet 
CBB

09.09–19.09 FN-øvelse, United Nations Office of Dis-
armament Affairs (UNODA) i samarbejde med det ty-
ske udenrigsministerium og Robert Koch Instituttet, 
Tyskland

25.09–25.09 Laboratorieforsøg med Robert Koch Insti-
tuttet, Tyskland

08.10 Deltagelse i CBRNE rulleøvelse, Paderup

08.10 KOMA stabs øvelse, CBB

9.6 Kurser, seminarer, studieture og 
lignende

19.02–20.02 Deltagelse i ”Disposable solutions for ma-
nufacturing”, Tyskland
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25.03–26.03 Kursus i Forvaltningsloven og Offentlig-
hedsloven, København

23.04 Fermenteringseminar, København

10.04–29.04 4 interne undervisningslektioner i praktisk 
mikrobiologi, CBB

21.05–23.05 DANAK’s kursus for assessorer, Skovlunde

08.06–14.06 Deltagelse i UNODA kursus, Sverige

25.08 Kursus i Persondataloven, København

11.09 Workshop Mennesker og Sikkerhed, PET, Køben-
havn

11.09–12.09 og 09.10 Kommunikationskursus, Køben-
havn

22.09–26.09 FN-kursus, United Nations Office of Dis-
armament Affairs (UNODA) og det britiske udenrigs-
ministerium, England

24.09–26.09 Kursus i fysisk sikring hos DBI, Hvidovre

06.10–07.10 og 27.10 DJ fagkursus, Emdrup

22.10 Beredskabsseminar, København

09.11–10.11 DJ fagfestival, Odense

14.11 Workshop om generel beredskabsstrategi, SSI

01.12–02.12 Social Kapital i Sundhedsministeriet, SSI

09.12–10.12 Beredskabsstyrelsen CBRN seminar, Ting-
lev 

9.7 Ikke-klassificerede publikationer

Artikel i www.U-landsnyt.dk om biosikringsprojektet i 
Østafrika

Oversigt over tilladelsestyper, CBB

Plakat på Biodetection Technologies 2014, Technological 
Advances in Detection & Identification of Biological 
Threats, USA

Plakat og oversigtspapir over formål og resultater af bi-
osikringsprojekt i Østafrika

Slotved, H. C., Sparding, N., Tanassi, J. T., Steenhard, N. 
R., & Heegaard, N. H. (2014). Evaluating 6 Ricin Field 
Detection Assays. Biosecurity and bioterrorism: biode-
fense strategy, practice, and science, 12:4:186–189.

Sparding, N., Slotved, H. C., Nicolaisen, G. M., Giese, 
S. B., Elmlund, J., & Steenhard, N. R. (2014). Devel-
opment of an ELISA for Evaluation of Swab Recovery 
Efficiencies of Bovine Serum Albumin. PloS one, 
9:11:e112876
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