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 - Resumé -  - Resumé -

Figur: Eksempel på et biosikringssystem

Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) er placeret 

på Statens Serum Institut under Sundheds- og Ældremi-

nisteriet. 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.

I 2015 har CBB blandt andet arbejdet med udstedelse af 

tilladelser, tilsyn på virksomheder, opdatering af trus-

sels- og risikovurderingsmetoder, indsatsdoktriner, diag-

nostiske metoder og beslutningsstøttesystemer samt 

international biosikring.

Krav til fysisk sikring på virksomheder, der arbejder med 

kontrolbelagt materiale er i 2015 blevet systematiseret i 

sikringstrinene standard, udvidet og ekstra. Hovedprin-

cipperne i kravene til fysisk sikring bygger på, hvor man-

ge der har adgang til kontrolbelagte biologiske stoffer 

og farligheden af disse, hvilket sikrer proportionalitet i 

sikringstiltagene. 

I 2015 er antallet af tilsyn på virksomheder blevet in-

tensiveret, så de nu også omfatter ikke-anmeldte tilsyn 

og såkaldte TMP-tilsyn (teknologi med misbrugspoten-

tiale), hvor fokus er på viden og færdigheder, der kan 

have et misbrugspotentiale. I 2015 er der også sket en 

systematisering af TMP, hvor kategorierne A, B, og C er 

etableret med henvisning til teknologiens misbrugspo-

tentiale. 

Kontrollisten -  bilag 1 - til biosikringsbekendtgørelsen er 

blevet revideret, da denne løbende skal afspejle ændrin-

gerne i materialers og stoffers dobbelt anvendelsesmu-

lighed. Der er ændringer til, hvilke bakterier, rickettsier 

og toksiner, der er omfattet af bekendtgørelsen. Endvi-

dere betyder ændringerne, at visse komponenter til fer-

mentorer, samt nogle typer spraytørringsanlæg er blevet 

kontrolbelagte. 

I august 2015 udgav CBB bogen ”An efficient and practi-

cal approach to biosecurity”, der blandt andet anvendes 

på CBB´s nye internationale biosikringskurser, der tilby-

des til andre lande, der ønsker at opbygge en biosik-

ringsmyndighed. Kurserne afholdes i København.

Internationalt har centret videreført det 2 -årige pilot-

projekt: Det danske partnerskabsprojekt i Østafrika, 

der er finansieret gennem den danske Freds- og Stabi-

liseringsfond, og projektet udføres i koordination med 

Sundheds- og Ældreministeriet, Forsvarsministeriet og 

Udenrigsministeriet. I 2015 er der blandt andet sket 

markante fremskridt på lovgivningsområdet, således at 

Kenya i 2016 forventes at vedtage biosikringslovgivning 

baseret på den danske model. 

CBB deltager fortsat aktivt i Global Health Security 

Agenda (GHSA), og i 2016 overtager Danmark ved CBB 

sekretariatsfunktionen for Action Package Prevent ved-

rørende biosikring i GHSA.

I Den Biologiske Våbenkonvention (BTWC) deltog CBB i 

2015 i ekspertgruppemødet i august, mens den danske 

FN-mission i Geneve afgav det danske plenumindlæg 

til statspartsmødet i december, hvor Danmark under-

stregede sit stærke engagement i styrkelsen af global 

biosikring, blandt andet i form af Det danske partner-

skabsprojekt i Østafrika.

1. Resumé

     ” Dobbelt anvendelighed: At et biolo-

gisk stof, fremføringsmiddel eller relateret 

materiale kan anvendes til både fredelige 

og offensive formål

På beredskabsområdet deltog CBB i 2015 i en multina-

tional workshop i Schweiz, arrangeret af Spiez Labo-

ratory og en række schweiziske myndigheder. Formålet 

er at igangsætte etablering af et funktionelt laborato-

rienetværk til understøttelse af FN’s Generalsekretærs 

mekanisme til undersøgelse af påstået anvendelse af 

biologiske våben. CBB’s operative hold er fortsat stillet 

til rådighed for FN i denne sammenhæng.
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Udstyr

• fermentor

• frysetørrer

• fremføring

Biovåben kræver tre komponenter

Biologiske agens

• virus

• bakterier

• svampe

• toksiner

Viden = teknologi

• færdighed

• formulering

• dokumentation

Efter terrorangrebene i november 2015 i Paris advarede 

den franske premierminister Manuel Valls om, at der er 

en risiko for, at terrorgrupper vil forsøge at anvende bio-

logiske og kemiske våben. Omtrent samtidig fremlagde 

Europa Parlamentets Research Service (EPRS) en brie-

fing til Europa Parlamentet, hvori det konkluderedes, at 

EU og dets medlemslande skal forberede sig på mulig-

heden for, at terrorgrupper som ISIL vil forsøge at fore-

tage biologiske og kemiske angreb i EU.1  

Karakteristisk for biologiske våben er, at spændvidden 

og kompleksiteten inden for våbentyperne er stor. Fra 

simple toksiner til deciderede højteknologiske våben 

eller masseødelæggelsesvåben. På grund af problem-

stillingen med dobbelt anvendelighed, hvor visse typer 

legitimt materiale og viden også kan anvendes offensivt, 

er det vanskeligt at opdage en eventuel kapacitetsop-

bygning, der har til hensigt at udvikle et biologisk våben. 

I denne sammenhæng er ekspertkompetencer afgøren-

de for at vurdere misbrugspotentialet. Biosikringstiltag 

vil være effektive i forhold til at forebygge udvikling af 

avancerede våbentyper, hvorimod simple, improviserede 

biologiske våben, baseret for eksempel på toksiner, kan 

være yderst vanskelige at dæmme op for.

Toksiner – biologiske giftstoffer

Toksiner er giftstoffer af biologisk oprindelse. Ricin, 

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

levante i offensiv sammenhæng. Disse stoffer er derfor 

kontrolbelagte efter den danske lov om biosikring, og 

besiddelse af stofferne kræver tilladelse fra CBB.

        1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572806/  

          EPRS_ BRI(2015)572806_EN.pdf 

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 under 

forholdsvist primitive forhold. Der har internationalt væ-

ret flere arrestationer og domfældelser i sager, hvor ricin 

er forsøgt anvendt offensivt.

Toksiner kan fremstilles af en enkelt person med tek-

nisk baggrundsviden og praktiske færdigheder svarende 

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

million dødelige doser per produktionsår. Det nødven-

dige udstyr til fremstilling af et sådant kampstof kan 

erhverves uden adgang til specialkomponenter og for 

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

m2 med adgang til elektricitet og rindende vand. Ud-

lægning af færdigt kampstof i en mængde svarende til 

1 million dødelige doser kan foretages med en udlæg-

ningseffektivitet på mellem 1 og 10% med almindeligt 

forekommende, ikke-kontrolbelagt udstyr, og dødelig-

heden i lukkede rum eller via ferskvarer vil kunne over-

stige 1.000 personer.

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 biote-

kindustrien. 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 

tilgængelige artikler, lærebøger, laboratorievejledninger 

og lignende, som er tilgængelige via universitetsbiblio-

teker eller tekniske databaser på internettet. Det kræver 

dog særlige færdigheder for at kunne omsætte de tekni-

ske instruktioner til et færdigt biologisk våben. Specia-

liserede praktiske færdigheder kan til dels erhverves via 

alment tilgængelige kurser på højere læreanstalter eller 

gennem praktik på offentlige eller private virksomheder. 

Den relativt lette tilgængelighed og behovet for oplæ-

ring gør personlig ansvarlighed hos forskere og undervi-

sere så meget desto mere betydningsfuld. 

2. Biologiske våben
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Døgnberedskabet

 

Døgnberedskabets opgave er at kunne udrede og imø-

degå hændelser, som involverer farlige biologiske stof-

fer. I udgangspunktet er der tale om mistanke. Her er 

døgnberedskabets opgave hurtigt og med minimal for-

styrrelse af den offentlige orden at kunne afkræfte mis-

tanken om tilstedeværelse af farlige biologiske stoffer. 

Beredskabet skal derfor døgnet rundt være fuldt opera-

tivt og i stand til at respondere effektivt på henvendel-

ser fra politiet, andre myndigheder og borgere vedrø-

rende sådanne hændelser.

Døgnet rundt kan en vagthavende overlæge med spe-

cialkompetence i biologiske våben kontaktes på CBB’s 

døgntelefon, hvis der er indtruffet en hændelse, som 

kan involvere farligt biologisk materiale. Herefter udre-

der centret, hvad der er foregået, analyserer en eventuel 

trussel og beslutter, i samarbejde 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 farlige biologiske 

stoffer i 2015

I 2015 var der en række tilfælde, hvor CBB blev kontak-

tet i forbindelse med mistanke om mulig tilstedeværelse 

af farligt biologisk materiale. I en række tilfælde kunne 

tilstedeværelse hurtigt afkræftes uden behov for udsen-

delse af udredningshold til hændelsesstedet. Til dette 

formål anvender CBB en specialudviklet trussels- eller 

risikoanalyse. I andre situationer var det nødvendigt at 

udsende et indsatshold for at indhente yderligere infor-

mationer og hjemtage mistænkt materiale til analyse i 

centrets laboratorium.

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 baseret på det konkrete mistan-

kegrundlag og forudsætter, at der ved en henvendelse 

3. Udredningsberedskab

Foto: CBB´s indsatshold Fotograf: Alarm112jylland.dk
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fortløbende, idet de er afgørende for vedligeholdelsen 

af de operative beredskabsfærdigheder inden for labo-

ratoriediagnostik, udredning og modforanstaltninger.

Mobil og hurtig biodiagnostik

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

laboratorieberedskab, er hurtige, men samtidig pålide-

lige. Metoder til mobil og hurtig biodiagnostik kan ikke 

stå alene og skal efterfølgende verificeres af en mere 

grundig laboratorieanalyse for at undgå eventuelle fejl-

slutninger i forhold til tilstedeværelse eller fravær af far-

lig biologi. Til gengæld vil sådanne metoder finde nyttig 

anvendelse som indikatortests og til hurtig afspærring af 

fareområder efter initiel identifikation.

De seneste år har CBB undersøgt værdien af diverse mo-

bilt og hurtigt diagnostisk udstyr til identifikation af far-

ligt biologisk materiale. De metoder og det udstyr, CBB 

har testet, har været inden for immunoassays, spektro-

metri og PCR (Polymerase Chain Reaction). I 2015 har 

CBB’s fokus været på at implementere de to bedste af 

disse typer af mobile hurtigtest i CBB’s laboratoriebe-

redskab. 

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

munkemisk lateral flowtest, med en analysetid på 15 

minutter. Dele af afprøvningen af denne test er tidli-

gere publiceret i to artikler. Den anden type test, der 

er implementeret, er mobil PCR. Denne analyse tager 

fra 20-45 minutter og kan detektere tilstedeværelsen af 

DNA fra bakterier, virus eller svampe. Metoden kan også 

anvendes til detektion af surrogate markører for toksi-

ner, det vil sige DNA fra de bakterier eller planter der 

producerer toksinerne.

Der udvikles løbende nye og forbedrede metoder til 

mobil og hurtigdiagnostik, og CBB vil også fremadrettet 

følge denne udvikling. Erfaringer fra laboratoriet bru-

ges, udover i laboratorieberedskabet, til arbejdet med 

kenyanske laboratorier, hvor der samarbejdes om op-

timering og implementering af hurtige og sikre diagno-

stikmetoder i forhold til infektionssygdomme i Kenya. 

Herved tjener projektet i Kenya foruden biosikring også 

det formål at bidrage til styrkelse af den almene folke-

sundhed.

I den forbindelse er behovet for udviklingen af en simpel 

og billig diagnosticeringstest for brucellose blevet tyde-

lig. Brucellose bliver generelt diagnosticeret ved at måle 

Brucella specifikke antistoffer i humane blodprøver, eller 

ved at finde Brucella bakterier i bloddyrkninger fra hu-

mant blod. Begge metoder er tidskrævende og behovet 

for en hurtig diagnosticeringsmetode er derfor stort. 

Derfor har CBB det seneste år arbejdet med at udvikle 

såkaldte latex agglutinerings tests til detektion af Bru-

cella.

Der er både mulighed for at udvikle et kit, der kan de-

tektere Brucella specifikke humane antistoffer, og et kit 

som kan detektere bakterier i blodet. Fordelen ved la-

tex agglutinations tests er, at de er billige at producere, 

nemme at udføre og ikke kræver særlige laboratoriefor-

hold. Yderligere fordele ved latex test kits er, at de er 

varmestabile og derfor ikke kræver køleforhold i forbin-

delse med opbevaring, hvilket er en stor fordel i lande 

som Kenya. 

I 2015 har CBB udført indledende forsøg med udvikling 

af latex agglutinations tests til brucellose positive blod-

prøver og kommercielle Brucella antigener. De indleden-

de forsøg har allerede vist, at det er muligt, at lave et 

latex test kit som kan måle humane Brucella antistoffer, 

eller kommercielle Brucella antigener blandet i humant 

serum. Næste fase for videreudviklingen af test kits, er 

at få afprøvet dem i Kenya på blodprøver fra patienter 

med Brucella infektioner.

til centret udføres en teknisk baseret situationsvurde-

ring (faglig trusselsanalyse) af en vagthavende overlæge 

med specialviden inden for mikrobiologi og offensiv an-

vendelse af biologiske materialer. 

I de tilfælde, hvor trusselsanalysen viser, at situationen 

grundlæggende er under kontrol, og hvor der ikke er fare 

for befolkningen, prioriteres det at forstyrre den offent-

lige orden mindst muligt, idet forstyrrelse kan medføre 

store omkostninger for samfundet. I sådanne situatio-

ner foretages indsatsen diskret, hvilket vil sige uden ud-

rykningskørsel, afspærringer, nedlukning af produktion 

og evakuering af personer. I andre situationer, hvor fare 

for befolkningen ikke kan udelukkes, tages der ingen 

hensyn til diskretion. Her anvendes udrykningskørsel, 

afspærringer med videre som nødvendigt.

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. 

I 2015 har CBB haft fokus på at fortsætte og udbygge 

det øvelsessamarbejde med de kommunale beredska-

ber, som har været under udvikling siden 2010. 

Internationalt fortsatte aktiviteterne med at videreud-

vikle det operative koncept for FN’s Generalsekretærs 

mekanisme til undersøgelse af påstået anvendelse af-

biologiske våben. CBB deltog i 2015 i en multinational 

workshop i Spiez i Schweiz, arrangeret af Spiez Labo-

ratory og en række schweiziske myndigheder, blandt 

andre: Federal Office for Civil Protection, Federal De-

partment of Defence, Swiss Armed Forces og Fede-

ral Department of Foreign Affairs samt FN’s kontor for 

nedrustning, UNODA. Workshoppen havde til formål at 

igangsætte etableringen af et funktionelt laboratorie-

netværk til understøttelse af undersøgelser for påstået 

anvendelse af biologiske våben. Workshoppen var den 

første i en serie på tre; yderligere to planlægges afholdt 

i henholdsvis 2016 og 2017.

Beredskabsudvikling

Det biologiske beredskab bygger på afprøvninger, vi-

denskabelige 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 

     ” CBB’s trusselsanalyse er helt afgørende 

i alarmeringsfasen, hvor der oftest skal ageres 

på grundlag af mangelfulde oplysninger og 

under tidspres. Den er et unikt og vigtigt værk-

tøj til at kunne afgøre, om der kan være tale 

om en terrorrelateret hændelse eller ej. Dette 

kan ikke afgøres på hændelsesstedet af even-

tuelt eksponerede personer eller fra de gene-

relle beredskabsaktører, blandt andet fordi det 

er karakteristisk for de biologiske farlige stof-

fer og våben, at de virker med forsinkelse - der 

er derfor ingen umiddelbare skader. Trussels-

analysen udføres i tæt koordination med poli-

tiet og er afgørende for, at hændelsen kan 

imødegås på en hensigtsmæssig og effektiv 

måde, hvilket vil sige skadesminimerende, så 

eventuelle tab af liv eller værdier bliver så små 

som muligt.
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Foto: CBB´s Laboratorium

     

”
 

 Det er afgørende, at de metoder, der anvendes i 
CBB’s laboratorieberedskab, er hurtige, men samtidig på-
lidelige. Metoder til mobil og hurtig biodiagnostik kan ikke 
stå alene og skal efterfølgende verificeres af en mere grun-
dig laboratorieanalyse for at undgå eventuelle fejlslutninger 
i forhold til tilstedeværelse eller fravær af farlig biologi.
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Teknologiovervågning og trusselskarakterisering

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 situationsbillede

CBB udarbejder årligt en intern og klassificeret faglig 

analyse over det biologiske situationsbillede, kaldet BI-

OSIT. BIOSIT er koblet med centrets strategi og hand-

lingsplaner og danner basis for de biosikrings og bered-

skabsmæssige 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 føl-

ge af biologiske angreb. BioAlarm baserer sig på opkald 

til alarmcentraler. Systemet er landsdækkende og udvik-

let 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-

de, hvorvidt der er tale om et biologisk angreb eller et 

naturligt forekommende sygdomsudbrud.

Spredningsanalyse

Spredningsanalyser er en afgørende komponent i hånd-

teringen af hændelser. Analysernes formål er at vise, 

hvordan et angreb med eller udslip af farligt biologisk 

materiale vil forløbe, og hvordan det bedst imødegås. 

Disse analyser har blandt andet betydning for, de an-

befalinger CBB afgiver som støtte til andre myndigheder 

som Politi og sundhedsberedskab i form af fx, hvordan 

afspærringer og andre modforanstaltninger skal etab-

leres.

Vind og andre meteorologiske forhold er helt afgørende, 

når det skal analyseres, hvordan farligt biologisk mate-

riale spredes gennem luften. CBB anvender Danmarks 

Meteorologiske Instituts vejrdata, som optimeres og 

komprimeres for hurtigere data og dataoverførsel. De 

lokale vejrdata og optimeringen af dataoverførslen be-

tyder, at der er en meget høj grad af præcision i fastlæg-

gelsen af fare og eksponeringsområder.

4. Overvågning og modellering

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. 

I 2015 igangsattes integrationen af det ny specialsoft-

ware i CBB’s øvrige softwareprogram til fastlæggelse af 

fare og eksponeringsområder med kobling til CBB´s in-

terventionsmodel. Arbejdet med integration og testning 

fortsætter i 2016.

Interventionsmodeller

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 flere 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. I 2015 er der arbejdet videre på 

at medtage og behandle yderligere data, hvilket blandt 

andet indebærer differentiering mellem agens, fx med 

hensyn til inkubationstider og dosis/respons kurver, der 

er koblet med data fra spredningsanalysen.

Fra 2015 er modelleringen blevet opdelt, så der nu ar-

bejdes i to spor. Det ene udviklingsspor er det ovenfor 

beskrevne, kaldet GERM (Geographic Exposure Respon-

se Model), hvor der arbejdes på udbygning af kapaci-

teten med hensyn til at håndtere forskellige faktuelle 

data, der knytter sig til hændelsessted og tidspunkt.

I det andet spor arbejdes der på at få en udbygning af 

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. 

Begge udviklingsprojekter er store og komplekse op-

gaver, som fuldt implementeret, vil være et værdifuldt 

støtteværktøj for beslutningsproces og ekspertstøtte før, 

under og efter et eventuelt biologisk angreb. 

Opsporing af legionellasmitte

I 2014 steg antallet af smittede med legionella i Dan-

mark med 24 procent i forhold til tidligere år. Særligt 

på Fyn var koncentrationen af smittede stor, uden at 

det kunne forklares. Statens Serum Institut ønskede 

at undersøge en teori om, at der kunne være en 

sammenhæng mellem vejrforholdene i smitteperio-

den og stigningen i antallet af smittede. CBB bistod i 

2015 Statens Serum Institut med IT- og epidemiolo-

gisk ekspertbistand til modellering. Resultaterne af 

modelleringen viser, at smittekilden kan komme fra 

ét sted, hvorfra bakterierne har spredt sig via luften, 

men flere kilder til smitten kan dog ikke udelukkes.



16 17

- Udredning, overvågning og modellering - - Udredning, overvågning og modellering -

Foto: CBB’s indsatsbil med udstyr Fotograf: Alarm112jylland.dk

Figur: Modelleret spredningsfane af simuleret fareområde samt dataark til højre
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Foto: Kontrolbelagte agens, der er taget op af fryser

5. Biosikringsmyndighed

CBB er national myndighed for biosikring, der har hjem-

mel i lov og bekendtgørelse om sikring af visse biologi-

ske stoffer og relateret materiale fra henholdsvis 2008 

og 2009, med senere ændringer.

Mens CBB’s biosikringsarbejde de første år havde ho-

vedvægt på den grundlæggende implementering og for-

valtning af biosikring, har centret de seneste år udvidet 

indsatsen på flere områder.

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 le-

gitime og offensive formål. Teknikker til forbedring af 

medicin kan for eksempel også bruges til udvikling af 

mere effektive biologiske kampmidler, og det er derfor 

nødvendigt at sikre kontrol med denne viden, sådan 

som det er pålagt alle lande jf. FN Sikkerhedsrådsresolu-

tion 1540 fra 2004.

Regulering af teknologi med misbrugspotentiale har 

både i 2014 og 2015 været et indsatsområde, og i 2015 

blev indsatsen udvidet med tilsyn, hvor der alene fo-

kuseres på virksomheders teknologiudvikling, der kan 

have et muligt misbrugspotentiale. Her er det specifikt 

virksomheden og dens medarbejderes viden, evner og 

kompetencer, der ses på. Virksomheder, der arbejder 

med teknologi med misbrugspotentiale, er i 2015 ble-

vet inddelt i kategorierne A, B og C baseret på, hvor 

anvendelig teknologien er i forbindelse med biologisk 

våbenudvikling.

Tilsyn

Siden 2011 har CBB ført tilsyn med virksomheder, og der 

blev i 2015 gennemført 30 tilsynsbesøg, mod 18 tilsyn 

året før. Stigningen i antallet skyldes dels TMP-tilsyn, og 

dels at CBB har udvidet tilsynene til også at omfatte 

CBB har fastsat tre kategorier af teknologisik-

ring:

A. Umiddelbar våbenfremstilling er mulig – krav om 

forudgående tilladelse fra CBB inden projektstart

B. Alvorlig misbrugsmulighed som led i våbenudvik-

ling – krav om forudgående vejledning fra CBB

C. Mindre alvorlig og mere generel misbrugsmulig-

hed – opmærksomhed og ansvarlig sikringskultur på 

virksomheden

uanmeldte tilsyn. Formålet med tilsyn er at kontrollere, 

at virksomhederne overholder reglerne for biosikring. 

Nye sikringskrav

I bestræbelserne på at strømline CBB’s krav til fysisk sik-

ring har CBB indført en række sikringstrin, som bedre 

afspejler princippet om sikring efter misbrugspotentiale. 

Fremover vil CBB regulere kravene til fysisk sikring efter, 

hvor mange der har adgang til kontrolbelagte biologiske 

stoffer og farligheden af stofferne. De nye sikringstrin 

– standard, udvidet og ekstra udgør nu kernen i CBB’s 

krav til fysisk sikring. De nye vejledninger erstatter ”Ho-

vedelementer i krav til sikring af kontrolbelagte biolo-

giske stoffer”. For enkelte virksomheder, har de nye 

sikringstrin betydet ændringer med hensyn til sikrings-

kultur, antallet af tilsyn samt at lagerlister skal indsen-

des hver 3. måned i stedet for årligt. 

Ændringer i biosikringsbekendtgørelsen

Den 1. september trådte bekendtgørelse nr. 946 af 

14/08/2015 om ændring af bekendtgørelse nr. 981 af 

15/10/2009 om sikring af visse biologiske stoffer, frem-

føringsmidler og relateret materiale i kraft. 

Den ny ændringsbekendtgørelse vedrører primært æn-

dringer i bilag 1 til bekendtgørelsen, og betyder at der 

er ændringer med hensyn til hvilke bakterier, rickettsier 

og toksiner, der er omfattet bekendtgørelsen. Endvidere 

betyder ændringerne, at visse komponenter til fermen-

torer, samt nogle typer spraytørringsanlæg, er blevet 

kontrolbelagte.
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Foto: CBB’s bog: An efficient and practical approach to Biosecurity

6. Formidlingsaktiviteter

Undervisning og forelæsninger

 

At skabe en god biosikringskultur i de miljøer, hvor der 

arbejdes med materialer og teknologier, der kan misbru-

ges, er en vigtig komponent i CBB’s forebyggelsesind-

sats til imødegåelse af misbrug.

Derfor underviser CBB i biosikringskultur og ansvarlig 

biovidenskab på flere videregående uddannelser, og 

derigennem kommer CBB i kontakt med studerende, 

der er på vej ud i forskningsmiljøerne. En undervisnings-

seance er ofte på to lektioner og foregår efter aftale 

med studiestedet. De studerende får en gennemgang 

af historiske eksempler på brug af biologiske våben og 

en forklaring på begrebet dobbelt anvendelse af tek-

nologi og materiale i relation til biologiske våben. Der 

bliver lagt vægt på de forholdsregler, man skal tage med 

hensyn til biosikring, kommunikation udadtil samt på 

opmærksomhedsskabelse blandt medstuderende og 

kommende kolleger. I 2015 har CBB undervist 700 elever 

fordelt på 16 seancer. Undervisningen er blandt andet 

foregået på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, på DTU, 

Syddansk Universitet, Metropol og Århus Universitet. 

Alle virksomheder, der arbejder med kontrolbelagt mate-

riale, skal have en biosikringsansvarlig, som er godkendt 

og har deltaget i CBB’s obligatoriske heldagskursus. Fy-

sisk sikring kan ikke stå alene, og derfor er det vigtigt, 

at CBB på kurset og i sit øvrige virke får videreformidlet 

biosikring, således at virksomheder og medarbejdere får 

en grundlæggende forståelse for, hvorfor biosikring er 

vigtigt. På kurset for kommende sikringsansvarlige un-

dervises der i god biosikringskultur, fysisk sikring, lov-

givning samt i alle aspekter vedrørende den daglige ad-

ministration af biosikringsreglerne.

 Kurset indeholder også eksempler på tidligere biologi-

ske angreb, eksempler på agens med misbrugspotentia-

le og introduktion til det danske bioberedskab. Under-

vejs bliver kursisterne præsenteret for dilemmaer som 

oplæg til forskellige etiske overvejelser og endvidere 

undervises i, hvordan virksomheder skal forholde sig i 

tilfælde af udslip af farlige biologiske stoffer. I 2015 blev 

afholdt 6 af sådanne kurser for kommende sikringsan-

svarlige.

I forbindelse med det danske partnerskabsprojekt i Øst-

afrika havde CBB i oktober besøg af kenyanske samar-

bejdspartnere, som deltog i et nyt internationalt kursus, 

som CBB har designet til myndigheder, der står overfor 

at skulle etablere biosikring i hjemlandet. Kurset tilby-

des fremadrettet til udenlandske myndigheder. Kurset er 

typisk af en uges varighed og tager udgangspunkt i bo-

gen ”An efficient and practical approach to biosecurity”, 

som CBB har udgivet i 2015. Ligesom bogen er kurset 

omfattende og indeholder bl.a. undervisning i hele det 

lovforberedende arbejde, hvordan en myndighed kan 

opbygges, samt hvad det indebærer af sagsbehandling, 

tilsyn med mere. 

Øvrige formidlingsaktiviteter

Offentlig formidling af relevant viden inden for biosikring 

og bioberedskab til en bredere kreds sker også gennem 

publikationer som bøger, temahæfter, artikler i tidsskrif-

ter og online-magasiner, samt på centrets hjemmeside 

og via twitter.

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

information til virksomheder og institutioner løbende 

offentliggjort og opdateret. Centrets hjemmeside samt 

twitter indgår også i CBB´s kriseberedskab, idet begge 

kanaler kan anvendes ved kommunikation til borgere.
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Afholdt 6 kurser for kommende  

sikringsansvarlige på CBB

 
Undervist 700 elever fordelt på 16  
seancer på højere læreanstalter

 
Undervist på 16 indsatslederkurser i 

Tinglev

Udgivet bogen  
 

”An efficient and practical approach to 
biosecurity”

Bidraget til bogen 
 

”Preventing Biological Threats: What 
you can do”

CBB  har i 2015
Ud over den generelle nyhedsformidling udsender CBB 

”Nyhedsbrev for sikringsansvarlige” efter behov. I 2015 

blev der udsendt 3 nyhedsbreve. I nyhedsbrevene sam-

les de nyheder, der har relevans for biosikringsansvarli-

ge på virksomhederne. Nyhedsbrevet informerer om nyt 

på biosikringsområdet, kurser og kommer med råd og 

vejledning til de sikringsansvarlige.

An efficient and practical approach to biosecurity

I august 2015 udgav CBB bogen ”An efficient and practical 

approach to biosecurity”. Bogen samler de mange erfa-

ringer som CBB har gjort sig fra det analyse- og forbere-

delsesarbejde, der gik forud for lov og bekendtgørelse, 

og frem til i dag, hvor Danmark har et velfungerende, 

internationalt anerkendt biosikringssystem. Behovet for 

en engelsksproget bog udspringer af det danske part-

nerskabsprojekt i Østafrika, hvor CBB hjælper Kenya med 

at etablere et nationalt biosikringssystem.

Bogen findes i et trykt version og som en gratis pdf-ver-

sion på biosikring.dk. Den er tænkt som et opslagsværk 

og som undervisningsmateriale, og derfor findes der på 

biosikring.dk også supplerende biosikringsmaterialer 

i form af blanketter, lovgivning og spørgeskemaer. Alt 

sammen på engelsk. Bogen er på 274 sider og udgivet 

med støtte fra Freds- og Stabiliseringsfonden. Bogen 

og det supplerende materiale kan ses og hentes her:  

https://www.biosikring.dk/biosecuritybook/

Paperback-udgaven kan rekvireres ved at kontakte CBB 

på cbb@ssi.dk

Preventing Biological Threats: What you can do

CBB blev i 2014 inviteret til at deltage i udarbejdelse af 

en anden engelsksproget håndbog, “Preventing Biolo-

gical Threats: What you can do”, som i januar 2016 blev 

udgivet fra The University of Bradford’s Disarmament 

Research Centre i England. Bogen rummer blandt andet 

kapitler om FBI’s rolle med at forhindre bioterror, biosik-

ring i Jordan og de hollandske erfaringer med de såkald-

te ”Gain of function” eksperimenter. Det danske kapitel, 

som CBB har udarbejdet, handler om udvikling af dansk 

bioberedskab og biosikring fra ide til virkelighed. Bogen 

er ledsaget af en håndbog vedrørende ”Team-Based  

Learning” for studerende. ”Preventing Biological Thre-

ats: What you can do” findes i en online-version, men 

forventes også at udkomme som paperback i et be-

grænset oplag. Begge håndbøger kan hentes her:  

http://www.brad.ac.uk/bioethics/guidetobiological-

securityissues/

 ” Good security is 20% equipment       
      and 80% people” 

         Citat af Eugene Habiger
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Foto:  Fra CBB´s første internationale kursus i det danske biosikringssystem

7. Nationalt og internationalt samarbejde

Nationalt samarbejde

CBB rådgiver og vejleder en række andre myndigheder 

med udgangspunkt i centrets specialkompetence inden 

for biologiske våben. På det beredskabsmæssige områ-

de er der et fast samarbejde med blandt andet øvelser 

og undervisning med en række aktører, herunder Politi, 

Beredskabsstyrelsen og sundhedsberedskabet. CBB bi-

står desuden Udenrigsministeriet i forhold til arbejdet 

i den Biologiske Våbenkonvention og Erhvervsstyrel-

sen med teknisk bistand vedrørende eksporttilladelser. 

Herudover deltager centret løbende i arbejdsgrupper 

og fora, der har relation til ikke-sprednings- og bered-

skabsområdet. I 2015 har der været et løbende samar-

bejde med Fødevarestyrelsen vedrørende udarbejdelse 

af en bekendtgørelse til sikring af dyrepatogener og 

dertilhørende kontrolliste. 

Støtte til biosikring i Østafrika

I 2015 har der været meget aktivitet i forhold til biosik-

ringsarbejdet i Kenya. ”Det danske partnerskabsprogram 

i Østafrika” er et tæt samarbejde mellem CBB og ken-

yanske myndigheder med henblik på at styrke Kenyas 

biosikring, hvilket er særligt vigtigt på grund af den sto-

re forekomst af farligt biologisk materiale i Kenya samt 

tilstedeværelsen af forskellige terrorgrupper i regionen. 

CBB samarbejder især med NACOSTI – National Com-

mission for Science, Technology and Innovation, der er 

kenyansk center for biosikring og som skal varetage den 

biosikringslovgivning, der er undervejs i Kenya. Arbejdet 

med lovgivningen forventes færdiggjort i 2016. Loven er 

udviklet i tæt samarbejde med CBB, der har leveret eks-

pertstøtte med udgangspunkt i de danske erfaringer.

Der er i Kenya med CBB’s involvering desuden etableret 

en tværsektoriel gruppe - NABAC - bestående af myndig-

heder inden for sundhed, sikkerhed, forskning mv., der 

har ansvar i forhold til biosikring i Kenya.

I 2015 havde CBB besøg af en højtstående kenyansk de-

legation, der var i Danmark for at studere det danske 

system med henblik på overførsel af relevante elemen-

ter til Kenya. Delegationen besøgte foruden CBB også 

Udenrigsministeriet samt danske virksomheder for at se 

nærmere på biosikring i praksis. Som nævnt i kapitel 6, 

deltog de i CBB’s nyudviklede internationale biosikrings-

kursus. 

Aktiviteterne i Østafrika er i første omgang fokuseret på 

Kenya, men der er også løbende kontakt til andre lande, 

og ambitionen er på længere sigt at kunne udbrede er-

faringerne fra Kenya til andre lande i regionen.

GHSA

På biosikringsområdet deltager Danmark i Global Health 

Security Agenda (GHSA), der har til formål at bekæmpe 

smitsomme sygdomme, både naturligt forekommende 

og som resultat af uheld eller terror. Den såkaldte Acti-

on Package Prevent 3 i GHSA omhandler biosikring, og 

i 2015 blev CBB spurgt af Canada, om CBB kan vareta-

ge sekretariats- og planlægningsfunktionen for Action 

Package Prevent 3 i 2016, hvilket CBB har påtaget sig. 

Der er en naturlig kobling fra GHSA arbejdet til biosik-

ringsarbejdet i Kenya, idet en række af de relevante 

internationale partnere indgår i GHSA, således at der 

er gode muligheder for koordinering og bistand vedrø-

rende aktiviteterne i Kenya. I den forbindelse var CBB i 

2015 vært for en amerikansk delegation bestående af 

repræsentanter fra US State Department, Defense Thre-

at Reduction Agency og Centers for Disease Control and 

Prevention, der var i Danmark for at diskutere konkrete 

muligheder for dansk-amerikansk samarbejde på biosik-

ringsområdet i Østafrika.

FN

CBB’s operative hold er fortsat stillet til rådighed for FN’s 

Generalsekretærs mekanisme til undersøgelse af mulig 

brug af biologiske våben (UNSGM). Desuden har CBB i 

2015 deltaget i øvelser i regi af UNSGM med det formål 

at styrke laboratorieelementet i relation til mekanismen, 

idet hurtig og sikker identifikation af muligt biologisk 

kampstof eller lignende er af afgørende vigtighed for 

UNSGM’s internationale effektivitet og legitimitet.

International biosikringsregulering

Grundet biologiske truslers transnationale karakter er 

det afgørende med internationalt samarbejde for at ud-

vikle national biosikringslovgivning. Men det er også vig-

tigt, at der implementeres regler, der er nogenlunde ens 

i de forskellige lande. Herved opnår man mest sikker-

hed, og desuden undgås det, at fx biotek-virksomheder 

i ét land er underlagt ét sæt regler, mens de er markant 

anderledes i ét andet. For at udvikle og harmonisere 

bio sikringsregler i Europa har CBB medvirket til dannelse 

af ”European Biosecurity Regulators Forum” (EBRF), der 

består af europæiske myndigheder, der har opgaver og 

ansvar i forhold til biosikring. Forummet består foruden 

Danmark af Frankrig, Holland, Sverige, Storbritannien, 

Schweiz og Tyskland. I 2015 er gruppen mødtes flere 

gange for at diskutere muligheder for øget harmonise-

ring af europæisk biosikring. I 2015 er der i regi af EBRF 

pågået et arbejde med at udvikle et diskussionspapir i 

relation til sikring af sensitiv teknologi. Det er forvent-

ningen, at papiret skal danne grundlag for en workshop 

i regi af BTWC (Den Biologiske Våbenkonvention) gen-

nemgangskonferencen i slutningen af 2016. 

Foruden EBRF er CBB også repræsenteret i en internati-

onal gruppe med fokus på regulering – IEGBBR, hvor der 

også har været møde i 2015, hvor CBB havde lejlighed til 

at præsentere det danske biosikringssystem. 

BTWC

BTWC – Den Biologiske Våbenkonvention - er en hjør-

nesten i det internationale ikke-spredningsarbejde på 

det biologiske område. CBB deltog i 2015 i ekspertgrup-

pemødet i august, hvor CBB repræsenterede Danmark, 

mens den danske FN-mission i Geneve afgav det danske 

plenumindlæg til statspartsmødet i december. I indlæg-

get gentog Danmark det stærke fokus på globalt bio-

sikringsarbejde og specifikt vigtigheden af det danske 

biosikringsprojekt i Kenya. Arbejdet i BTWC i 2015 har 

desuden båret præg af, at der i 2016 afholdes gennem-

gangskonference, hvilket sker hvert femte år, med det 

formål at opdatere konventionen bl.a. i forhold til de 

hastige udviklinger på det bioteknologiske område, der 

konstant ændrer det biologiske trusselsbillede og sænker 

barrieren for, hvad der er teknisk muligt i forhold til udvik-

ling af biologiske våben, herunder ikke-statslige aktørers 

muligheder for at erhverve og udvikle biologiske våben.  
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8. CBB’s organisation

CBB’s stab består af 3 sektioner under ledelse af en cen-

terchef. Herudover er der tilknyttet overlæger fra Sta-

tens Serum Institut til døgnberedskabet, der indeholder 

såvel felt- som laboratorieberedskab.

Til ”Det danske partnerskabsprojekt i Østafrika”, er der 

ansat én projektkoordinator og én mikrobiologisk for-

sker samt konsulentbistand på ad hoc basis. Projektet 

er forankret i CBB’s forvaltningssektion.

Stabens opgaver er til daglig at sikre og videreudvikle 

et videns- og evidensbaseret beredskab, uddanne an-

dre beredskabsaktører 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 

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, samfundsvidenskab 

og humaniora samt medarbejdere med operativ erfaring 

fra fx forsvaret og redningsberedskabet. Den brede fag-

lige sammensætning er begrundet i kompleksiteten af 

biologiske risici, og at der kræves en række forskellig-

artede kompetencer for at imødegå disse udfordringer 

effektivt. 

På grund af den bioteknologiske udvikling er en løbende 

kvalificering af medarbejdernes kompetencer nødven-

dig. Det sker først og fremmest i det daglige arbejde, 

men suppleres gennem konferencer, workshops og mø-

der nationalt og internationalt. Herved sikres også, at 

centrets metoder, redskaber og forståelse af den bio-

logiske trussel, overordnet er i overensstemmelse med 

andre lande og organisationers opfattelser. Det vil frem-

deles være et fokusområde at sørge for, at centret er 

i besiddelse af den relevante viden til løsning af dets 

opgaver.

Øvelser er et centralt element i centrets daglige kompe-

tenceudvikling. Det gælder for det første i forhold til den 

feltmæssige indsats i form af prøvetagning, afgrænsning 

af fareområde og anbefaling af modforanstaltninger 

med videre. Medlemmerne af udredningsholdene samt 

den koordinerende stab i centret skal til stadighed ud-

vikles og have deres operative færdigheder vedligeholdt. 

Et udviklingspunkt er også løbende at afvikle interne 

forvaltningsmæssige øvelser til optimering af myndig-

hedsfunktionen inden for biosikring. Endelig er det am-

bitionen i højere grad, i det omfang ressourcer tillader 

det, at køre sammenhængende øvelser med både felt-, 

laboratorie- og forvaltningsmæssige elementer repræ-

senterede.

Centrets 5-årige strategiplan med indsatsområder for 

2015-2019 samt årlige handlingsplaner har været styren-

de for organiseringen af arbejdet i årets løb i forhold til 

at sikre, at centret kontinuerligt besidder de nødvendi-

ge og relevante faglige kompetencer til at forebygge og 

imødegå biologiske trusler og risici.

 

 

 Laboratoriesektion

Forvaltningssektion

 Operationssektion

     Chef

 Laboratorieberedskab  Feltberedskab

Figur:  CBB’s organisationsdiagram
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9.1 Undervisning 

9.1.1 Kursus for kommende sikringsansvarlige, CBB

11.03    29.04  11.06  

10.09    21.10 09.12

9.1.2 Undervisning på indsatslederkursus, Tinglev

21.01    03.02  18.02   

25.02    04.03  15.04  

06.05    03.06   10.06 

02.09    09.09  14.10 

21.10     28.10  11.11 

18.11     02.12  09.12

9.1.3 Øvrig undervisning

06.01 Undervisning på Applied Microbiology, Institut for 
Plante- og Miljøvidenskab, KU

14.01-16.01 DFDS skibet Ark Futura, undervisning af 
besætning om sikkerhedsudstyr

20.01 Undervisning i biosikringsloven på kursus i kva-
litetssikring, IT og lovgivning i Klinisk Mikrobiologi, 
SSI

26.01 FKB møde, Egedal 

21.02 Briefinger på uddannelsesdag ved Brand & Red-
ning Djursland

03.03 Undervisning på Krise- og Katastrofemanagerud-
dannelsen, Metropol, København

03.03 Biosikringsårsmøde, DTU, Lyngby

18.03 Undervisning på Microbial Biotechnology, KU, 
København

28.04 Foredrag hos Ungdommens Naturvidenskabelige 
Forening, SDU, Odense

19.05 CBB-beredskabspræsentationer ved København 
Brandvæsen, København

27.08 Foredrag hos Ungdommens Naturvidenskabelige 
Forening, AU, Århus

28.08 CBB-præsentation på Forsvarschefens Sikker-
hedspolitiske Kursus (SIKU)

01.09 CBB-præsentation ved Forsvarets Sundhedstjene-
ste (FSU), Flyvestation Skalstrup

03.09 Undervisning på Bioteknologi, KU, København

17.09 Undervisning på Krise- og Katastrofemanagerud-
dannelsen, Metropol, København

05.10 Afholdelse af internt kursus for speciallæger, 
CBB

19.10-23.10 Biosikringsworkshop for Kenya-delegation, 
CBB

04.11 Undervisning på faget ”Mikrobiologi og fermente-
ring” for laborantstuderende, Metropol

09.11 Undervisning på ”Uddannelsesdag Brand & Red-
ning”, Djursland

19.11 Undervisning ved seminar for KMA Slagelse & 
Nykøbing Sygehus  

20.11 Undervisning ved introduktionsforløb i videnskab-
steori, DTU

27.11 Undervisning på infektionsmikrobiologi, KU

15.12 Undervisning på Control of Foodborne Microorga-

nisms, KU

9.2 Tilsynsbesøg på virksomheder

13.01  21.01 27.01

23.02  23.02 24.02

9. Appendix: Aktiviteter i 2015 09.03 10.03 10.03 

24.03 14.04 07.05

19.05 15.06 22.06

25.06 30.06 25.08

03.09 08.09 15.09

21.09 29.09 03.11

12.11 17.11 24.11

30.11 08.12  10.12 

9.3 Eksterne møder og foredrag

20.01 Global Health Security Agenda (GHSA), telekon-
ference

30.01-02.02 Møde om internationalt bogprojekt om 
biosikring, Bradford, England

04.02-05.02 Midtvejsmøde Australiengruppen, Haag, 
Holland

04.02-11.02 Biosikringsstudier og møder i Kenya

25.02 Global Health Security Agenda (GHSA), telecon-
ference

03.03-28.03 Biosikringstudier og møder i Kenya

08.03-14.03 Biosikringsarbejde i Nairobi, Kenya

10.03 Global Health Security Agenda (GHSA), telekon-
ference

16.03 Møde med Arbejdstilsynet, København

19.03-20.03 Global Health Security Agenda (GHSA) 
Nairobi, Kenya

23.03-27.03 Biosikringsmøder i Kenya

27.03 Møde i Erhvervsstyrelsen, København

07.04 Møde med Arbejdstilsynet, CBB

15.04 Global Health Security Agenda (GHSA), telekon-
ference

16.04 Møde i European Biosecurity Regulators Forum 
(EBRF), København

17.04-19.04 Møde om internationalt bogprojekt om 
biosikring, CBB

28.04 Møde i Myndighedsforum, Erhvervsstyrelsen, 
København

13.05 Global Health Security Agenda (GHSA), telekon-
ference

28.05 Møde med Fødevarestyrelsen, København

01.06-05.06 Plenarmøde Australiengruppen, Perth, 
Australien

04.06 Følgegruppemøde for partnerskabsprojektet i 
Østafrika, CBB

15.06 Møde med Skat, København

15.06-20.06 Biosikringsmøder, Nairobi, Kenya

10.08-14.08 Meeting of Experts, BTWC, Geneve, 
Schweiz

19.08 Global Health Security Agenda (GHSA), telekon-
ference

25.08 Møde i Myndighedsforum, Erhvervsstyrelsen, 
København

31.08-02.09 Møde i International Expert Group on Bi-
osafety and Biosecurity Regulation (IEGBBR), Berlin, 
Tyskland

07.09-11.09 Global Health Security Agenda (GHSA) High 
Level Meeting, Seoul, Korea

16.09 Foredrag ved DEKS Brugermøde, Kolding

16.09 Global Health Security Agenda (GHSA), telekon-
ference

25.09 Møde i Erhvervsstyrelsen, København

14.10 Global Health Security Agenda (GHSA), telekon-
ference

15.10-16.10 Møde i European Biosecurity Regulators 
Forum (EBRF), Uppsala, Sverige

20.10 Møde med Udenrigsministeriet, København

02.11 Briefing på Epidemiologisk Afdeling, SSI

17.11-26.11 Deltagelse i møder om biosikring, Nairobi, 
Kenya

18.11 Global Health Security Agenda (GHSA), telekonfe-
rence

19.11 Briefing for hospitalspersonale, Klinisk Mikrobiolo-
gisk afd., Slagelse & Nykøbing F., Korsør
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24.11 Møde i Myndighedsforum, Erhvervsstyrelsen, 
København

25.11 Dialogmøde med virksomhed omkring biosikring

03.12 Møde med US-delegation (State Department, De-
fense Threat Reduction Agency, Centers for Disease 
Control), København

16.12 Global Health Security Agenda (GHSA), telekon-

ference

9.4 Konferencer

25.-28.04 Deltagelse i European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (25th ECCMID), 
København

07.05-08.05 Deltagelse i Nordic Biopreparedness 
Workshop, Stockholm, Sverige

16.06-17.06 Deltagelse i FN-workshop, Stockholm, 
arrangeret af det svenske udenrigsministerium og Total-
forsvarets Forskningsinstitut (FOI)

17.06-18.06 Deltagelse i “Detection of biological threat 

agents by first responders: what is needed in terms 
of harmonization and standardization”, European 

Commission Workshop, Bruxelles, Belgien

23.09 Deltagelse i ”Krise- og risikokommunikation i 
lyset af en nuklear trussel”, Rigspolitiet mfl.

23.09 Deltagelse i BTWC konference, Wilton Park, Lon-
don, UK

09.11-11.11 FN-workshop, Spiez, Schweiz, arrangeret af 
Schweiz og Labor Spiez 

9.5 Øvelser og lignende 

16 Øvelses- og uddannelsesdage for beredskabsspecia-
lister og beredskabslæger

13 Rutineringsøvelser for laboratorieberedskabet

09.04-23.04 Afholdelse af interne undervisningslektio-
ner i praktisk mikrobiologi, CBB

17.06 Afholdelse af internt kursus i Forvaltningsloven og 
Offentlighedsloven, CBB

15.12 KOMA stabs øvelse, CBB

9.6 Kurser, seminarer, studieture og lignende

18.01-06.02 Indsamling af lokale biosikringsdata til 
spørgeskemaundersøgelse, Kenya

19.01 Oplæring i BSL3-lab, SSI

01.06-02.06 Deltagelse i præsentationsteknikkursus, 
SSI

11.06-12.06 Deltagelse i ”Dual-use Counter-Proliferati-
on Workshop”, Told & Skat, København

15.06-16.06 Deltagelse i kursus i faglig formidling, SSI

17.06-18.06 Deltagelse i kursus ”Validering af analyse-
metoder”, Lab Quality International, København

03.09 Deltagelse i kursus i fermentering, Holm & Halby, 
Brøndby

21.09 Deltagelse i Workshop om social Kapital, SSI

07.10-08.10 Deltagelse i kursus om arkivloven og infor-
mationshåndtering, Taastrup

30.10 Deltagelse i Workshop om Social Kapital, SSI

04.11 Deltagelse i konferencen ”Styr på sagerne, også 
når organisationen ændres”, København

17.11 Deltagelse i kurset ”Lyophilization Training”, Holm 
& Halby, Brøndby

18.11 Deltagelse i Workshop om Social Kapital, SSI

9.7 Ikke klassificerede publikationer 

An efficient and practical approach to biosecurity, bog 
274 sider, Udgivet af CBB, 2015

Modernizing stockpiles of medical countermeasures 
against smallpox: Benefits, risks, and knowledge 
gaps.

Oleksiewicz MB, Steenhard NR, Hansen JE.

Am J Disaster Med. 2015;10(2):109-20. 

Preventing Biological Threats: What You Can Do” A 
Guide to Biological Security Issues and How to 
Address Them. Kapitel 14, The Danish biosecurity 
system, Robert Petersen, CBB. Udgivet af Bradford 
Disarmament Research Centre, University of Brad-
ford, 2015 
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