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Center for Biosikring og -Beredskab (CBB) på 

Statens Serum Institut blev etableret ved en 

folketingsbeslutning i 2001 som Center for 

Biologisk Beredskab, men skiftede navn 1. sep-

tember 2008 for at afspejle, at Centret både 

er den statslige myndighed for biosikring og 

en del af sikkerhedsberedskabet. 

Biosikring betyder, at alle virksomheder, der 

arbejder med materialer, som kan misbruges 

til fremstilling af biologiske våben, skal opfylde 

visse sikringsbestemmelser og have tilladelse 

til arbejdet fra CBB. 

I 2010 blev en række regler fastlagt, og flere 

virksomheder modtog tilladelse til at arbejde 

med farlige biologiske stoffer.

CBB har døgnet rundt et beredskab til at imø-

degå faren ved et udslip eller angreb med far-

lige biologiske stoffer. Hvis der opstår mistan-

ke om et biologisk terrorangreb eller farligt 

udslip, udreder centret, hvad der er foregået, 

og beslutter, hvordan faren skal imødegås.

Også i 2010 var der en række tilfælde, hvor 

politiet kontaktede CBB med mistanke om 

tilstedeværelse af farligt biologisk materiale. 

Nogle henvendelser kunne umiddelbart afvises 

ud fra en faglig trusselsvurdering, mens det 

i andre tilfælde var nødvendigt at indsætte 

Centrets udrykningshold, der er døgnbemand-

ede, for at foretage nærmere undersøgelse 

af materialet. Alle hændelser blev afviklet ret-

tidigt, og i ingen tilfælde var der tale om fund 

af farligt biologisk materiale. 

1.  Resumé

CBRN-cyklus (CBRN: chemical, 

biological, radiological, nuclear)
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CBB koordinerer alle aktiviteter vedrørende 

biologiske kampstoffer og bioterrorisme på 

Statens Serum Institut både i beredskabs-

opbygningen og i krisesituationer. CBB er 

desuden kontaktpunktet for såvel inden- som 

udenlandske alarmeringer, forespørgsler, 

prøvemodtagelse og svarafgivelse. Centrets 

aktiviteter er forsknings- og vidensbaserede 

og inkluderer blandt andet lægefaglig, mikro-

biologisk og våbenteknisk specialkompetence. 

Centrets arbejde tager i vid udstrækning ud-

gangspunkt i den såkaldte CBRN-cyklus, der 

illustrerer forskellige stadier i imødegåelsen af 

ukonventionelle sikkerhedstrusler.

 

Center for Biosikring og -Beredskab er 

myndighed for biosikring og opretholder 

et specialberedskab til imødgåelse af 

biologiske angreb og udslip.



5

Det første skridt i forhold til effektiv forebyg-

gelse og imødegåelse af biologiske trusler 

er at have præcise vurderinger af truslens 

og risikoens karakter. Hermed sikres, at de 

beredskabs- og sikringsmæssige bestræbelser 

prioriteres bedst muligt. Center for Biosikring 

og -Beredskabs krav til sikringsforan staltninger 

og fokus i det operative beredskab baseres 

på faglige trussels- og risikovurde ringer, der 

foretages både som en overordnet, løbende 

vurdering af trusselsbilledet i forhold til bi-

ologiske våben og som konkrete vurderinger 

af specifikke situationer eller hændelser. En 

sådan trusselsvurdering kræver specialkompe-

tence inden for meget forskellige discipliner 

såsom mikrobiologi, våbenkonstruktion og 

modforanstaltninger.

Analysen af en biologisk trussel involverer 

vurdering af såvel intention som risiko for, at 

et specifikt biologisk våben anvendes. Det er 

i denne forbindelse vigtigt at være opmærk-

2.  Trussels- og 
risikovurdering

som på, at risiko defineres som mulighed 

eller sandsynlighed gange konsekvens. Eller 

med andre ord – risikoen ved et biologisk 

anslag kan godt være betydelig, selvom 

sandsynligheden måske ikke er stor, da kon-

sekvenserne ofte vil være særdeles store. 

Trusselsvurderingen indeholder mange 

forskellige faktorer som fx tilgængelighed af 

biologiske stoffer, nødvendigt udstyr og fær-

digheder såvel som den skade, de biologiske 

stoffer kan forvolde. Hvorvidt der er ønske 

om eller vilje til at bruge et biologisk stof som 

våben, vurderes på baggrund af, i hvilket om-

fang stoffet vil kunne anvendes som middel til 

opnåelse af et givent mål. 

Nedenstående figur illustrerer de overordnede

kategorier, der indgår i CBB’s faglige vurder-

ing af en biologisk trussel. I 2010 fortsatte 

arbejdet med at videreudvikle modellen, dels 

internt i Centret, dels i samarbejde med part-

nere.

Risikoen ved anvendelse af et 

givent biologisk våben defineres 

ved sandsynlighed for anvend-

else gange konsekvensen heraf.
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Biologiske våben har været anvendt i flere 

tilfælde af såvel stater som terrorgrupper og i 

nogle tilfælde med meget store tab til følge. 

Anvendt som våben skelner virus, bakterier 

og giftstoffer ikke mellem civile og soldater, 

og det har derfor siden Genevekonventionen i 

1925 været forbudt at bruge biologiske våben. 

Dette forbud blev yderligere styrket ved en 

særlig FN-konvention fra 1975, BTWC, der 

forbyder staters udvikling og anvendelse af 

biologiske våben. 

Den teknologiske udvikling har efterhånden 

gjort det muligt for ikke-statslige grupper at 

fremstille biologiske våben og vel at mærke 

med brug af komponenter, der også har en 

legitim anvendelse inden for forskning eller 

bioteknologisk produktionsvirksomhed. Der 

har desuden været indikationer på, at terror-

grupper har vist interesse for masseødelæg-

gelsesvåben, herunder biologiske. 

FN pålagde med Sikkerhedsrådsresolu-

tion 1540 i 2004 alle sine medlemsstater at 

indføre og håndhæve regler, der øger sikker-

heden omkring våbenrelaterede komponenter, 

for at forhindre terrorgrupper i at skaffe sig 

de nødvendige komponenter til at frem-

stille biologiske våben og i øvrigt modvirke 

spredning af disse forbudte masseødelæg-

gelsesvåben På engelsk kaldes dette begreb 

biosecurity, hvilket på dansk har fået beteg-

nelsen biosikring. 

I Danmark vedtog Folketinget i 2008 loven om 

biosikring (lov nr. 474 af 17. juni 2008), der 

henhører under Indenrigs- og Sundhedsminis-

3. Biosikring

teriet, og hvor Center for Biosikring og -Bered-

skab er den nationale myndighed på områ-

det. I 2009 trådte en ny bekendtgørelse om 

biosik ring i kraft – Bekendtgørelse om sikring 

af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler 

og relateret materiale. Således er det ikke 

længere tilladt for nogen i Danmark at be-

sidde eller arbejde med komponenter, der 

kan bruges til fremstilling af biologiske våben, 

uden en tilladelse fra CBB. Det betyder, at fx 

hospitalslaboratorier, forskningsinstitutioner 

og farmaceutiske virksomheder skal søge om 

tilladelse til at arbejde med visse biologiske 

stoffer og andet materi ale. For at opnå en til-

ladelse skal man opfylde krav til bl.a. arbejdets 

formål, udpegelse af sikringsansvarlig, uddan-

nelse af personalet og fysiske sikringsfor an-

staltninger på virksomheden. 

Til bekendtgørelsen hører en kontrolliste med 

angivelse af, hvilket materiale der er kontrol -

belagt. Hvad der er kontrolbelagt i biosikrings-

mæssig sammenhæng svarer stort set til, 

hvad der også er belagt med eksportkontrol. 

 CBB vil desuden kunne kontrolbelægge andet 

materiale, der ikke er på listen, såfremt der er 

forhold, der berettiger dette. 

Ansvarlighed i arbejdet med teknologi, der kan 

misbruges til skadelige formål, rækker ud over 

formelle krav og regler for arbejde med og 

opbevaring af farlige mikroorganismer. CBB’s 

medarbejdere tilskriver sig overholdelse af et 

adfærdskodeks for biovidenskabeligt arbejde, 

der kan ses på biosikring.dk, og virksomheder 

kan få hjælp og vejledning til forskellige for-

mer for opmærksomhedsskabende aktiviteter.
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Ved at opretholde en god biosikringskultur og 

overholde reglerne på området bidrager den 

enkelte virksomhed til at modvirke spredning 

af biologiske våben. Samtidig sikres virksom-

heden mod at blive misbrugt som ufrivillig 

leverandør af biologiske våbenkomponenter, 

hvilket - selv om det skulle ske uforvarende 

- kan forventes at have en negativ betydning 

for virksomhedens omdømme. 

I 2010 har CBB udstedt en række tilladelser 

til virksomheder, hospitaler og forsknings-

institutioner til at besidde og arbejde med 

materialer, der vil kunne misbruges. Tilladelser 

er blevet udstedt, efter at CBB på baggrund af 

virksomhedens ansøgning har vurderet, at for-

målet med arbejdet er legitimt, og at virksom-

hedens sikringsforanstaltninger er tilstræk-

kelige i forhold til det materiale, virkso  mheden 

arbejder med. Desuden er det et krav for til-

ladelse, at virksomheden har haft en eller flere 

medarbejdere på CBB’s obligatoriske kursus 

for sikringsansvarlige, og at den pågæld endes 

kursusdeltagelse er blevet godkendt. I 2010 

afholdtes en række kurser for kommende 

sikringsansvarlige.

På CBB’s hjemmside, biosikring.dk, er ansøg-

ningsskemaer og vejledninger til virksomheder 

og institutioner løbende blevet offentlig gjort 

og opdateret i 2010. I denne forbindelse 

pågik i 2010 et løbende arbejde i henhold til 

bekendtgørelsens § 20 med forberedelse af 

Vejledning for virksomheder ved mistanke om 

tilstedeværelse, fund, misbrug, bortkomst, 

tyveri samt udslip af kontrolbelagte stoffer og 

materialer. Vejledningen er henvendt til virk-

somheder omfattet af bekendtgørelsen og har 

til formål at vejlede virksomheden i, hvorledes 

den skal forholde sig i en række givne situa-

tioner, herunder ved udslip af farligt biologisk 

materiale . Desuden fremgår det af vejled-

ningen, hvorledes CBB på baggrund af Cen-

trets specialkompetence inden for biologiske 

våben håndterer hændelser med kontrolbelagt 

materiale. Vejledningen er tilgængelig på Cen-

trets hjemmeside.

I 2010 har CBB udstedt en række til-

ladelser til virksomheder til at arbejde 

med materiale, der, foruden legitim an-

vendelse, vil kunne misbruges i forbin-

delse med fremstilling af biologiske 

våben.
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Nationalt indgår Center for Biosikring og 

-Beredskab i et samarbejde med en række 

andre myndigheder om at begrænse tilgæn-

geligheden af stoffer og komponenter, der 

kan misbruges i forbindelse med biologiske 

våben samt i forhold til det operative bered-

skab. Centret er fast repræsenteret i en række 

mødefora og yder faglig ekspertbistand bl.a. i 

forhold til eksportkontrollen på det biologiske 

område. 

I 2010 var der møder med Arbejdstilsynet, 

Beredskabsstyrelsen, CBRN-instituttet, 

Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen, Falck, Indenrigs- og Sundhed-

sministeriet, Københavns Universitet, Politiet, 

SINE-sekretariatet, Sundhedsstyrelsen og 

Udenrigsministeriet. 

4.  Nationalt 
samarbejde
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Det internationale samarbejde er særligt 

vigtigt for det biologiske beredskab ikke alene 

for at modvirke spredningen af biologisk 

våbenteknologi og udveksle faglige erfaringer 

på højeste niveau, men også helt konkret for 

at modvirke de grænseoverskridende - evt. 

globale - konsekvenser af biologiske angreb, 

hvor som helst de måtte ske. Samarbejdet 

foregår således både på det forebyggende og 

beredskabsopbyggende område samt på det 

krisestyringsmæssige område.

CBB er den danske repræsentant i EU’s Health 

Security Committee, der har til formål at sikre 

en effektiv europæisk indsats mod sund-

hedsmæssige farer, herunder et biologisk 

angreb.

Arbejdet med udbredelsen af EU-vejledningen 

Biological Incident Response & Environmen-

tal Sampling fortsatte i 2010 på baggrund af 

erfaringerne fra BIOTECT-øvelsen, som Centret 

arrangerede på vegne af EU-Kommissionen i 

2006. Vejledningen findes på EU’s hjemme-

side: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/

com/preparedness/docs/biological.pdf 

Centret har også i 2010 haft et løbende sam–

arbejde med Udenrigsministeriet i forhold til 

arbejdet i Australiengruppen og styrkelsen af 

FN’s biologiske våbenkonvention, BTWC, der 

sigter mod at hindre spredning af våbenegnet 

materiale. I regi af BTWC er indrapporterin-

gen af de såkaldte CBM - Confidence Building 

Measures – et helt centralt element. CBM’erne 

består af en oversigt over et lands aktiviteter 

af relevans for BTWC, herunder fx forsknings- 

og udviklingsaktiviteter, produktionsfacili-

teter samt visse laboratorier. Formålet med 

CBM’erne er at bidrage til øget sikkerhed på 

det biologiske område ved at øge gennemsig-

tigheden landene imellem og derved styrke 

tilliden til, at ingen af underskriverne af kon-

ventionen søger at udvikle biologiske våben. 

CBB har gennem udstedelsen af biosikringstil-

ladelser opbygget et overblik over, hvad der 

i Danmark findes af relevante aktiviteter for 

BTWC. På baggrund heraf udarbejdede CBB 

også i 2010 CBM’er, som indberettes til FN af 

Udenrigsministeriet, hvilket dermed bidrager 

til at styrke overholdelse af koventionen mod 

biologiske våben.   

Bilateralt samarbejde med andre lande er en 

væsentlig del af Centrets internationale aktiv-

iteter, og der er i denne sammenhæng afholdt 

en række møder i 2010.

5. Internationalt 
samarbejde

Det internationale samarbejde er særligt 

vigtigt for det biologiske beredskab, 

da biologiske angreb og spredning af 

våbenteknologi sker på tværs af lande-

grænser.
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For at kunne imødegå et muligt biologisk 

angreb bedst muligt er det afgørende at have 

effektive varslingssystemer. Dette er tilfældet 

både for tidligst muligt at kunne inddæmme 

og modvirke et sygdomsudbrud, og fordi det 

ikke altid er muligt umiddelbart at erkende, 

hvorvidt der er tale om et biologisk angreb 

eller et naturligt sygdomsudbrud.

 

Center for Biosikring og -Beredskab har 

udviklet overvågningssystemet BioAlarm, der 

sørger for tidlig varsling af muligt sygdoms -

udbrud efter biologisk angreb gennem real 

time -overvågning af opkald til alarmcentraler. 

Systemet er etableret efter flere års projekt-

arbejde, og i 2010 blev systemet landsdæk-

kende. Desuden pågik i 2010 et arbejde med 

at videreudvikle systemets brugerflade og dets 

beregningsalgoritmer for at optimere analysen 

af ambulancedata. 

6.  Varsling: BioAlarm 
og anden overvågning
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Som led i CBB’s funktion som dansk 

repræsentant i EU’s Health Security Com-

mittee er CBB det danske kontaktpunkt for 

EU-Kommissionen igennem varslingssystemet 

RAS BICHAT, der udsender alarmer i tilfælde, 

hvor der er konstateret eller er mistanke om 

en biologisk sikkerhedstrussel et eller andet 

sted i EU. 

Center for Biosikring og -Beredskab er 

nationalt kontaktpunkt for EU-Kommis-

sionen i varslingssystemet RAS BICHAT 

for bl.a. biologiske terrorhændelser.
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Døgnet rundt kan en overlæge umiddelbart 

kontaktes af politiet, Forsvarskommandoen, 

andre myndigheder eller borgere, hvis der er 

mistanke om et biologisk anslag eller et udslip 

af farlige biologiske stoffer

På indsatsholdene indgår overlæger med 

særlig ekspertise samt specialister med 

biovåbenfaglige specialkompetencer (våben-

specialister). Indsatsholdenes opgaver er som 

led i udredningen af terrorhændelser eller 

uheld med farlige biologiske stoffer at standse 

angrebet eller udslippet og forhindre evt. 

fortsat spredning eller udslip ved at uskadelig-

gøre det biologiske våben eller det invol-

verede produktionsudstyr samt at foretage 

informationsindhentning og prøvetagning. 

7. Udredningsberedskab: 
Imødegåelse af den    
 biologiske trussel

Prøvetagningen skal muliggøre en hurtig ana-

lyse og identifikation af kampstof, afgræns-

ning af fareområdet og klinisk rådgivning om 

umiddelbare strakstiltag, herunder medicinske 

modforanstaltninger. I døgnberedskabet ind-

går desuden udenlandske speciallaboratorier.

2010 var præget af omfattende omlægninger 

i udredningsberedskabet. Omlægningerne 

skyldes en målsætning om i højest mulig grad 

at udnytte specialkompetencerne hos de faste 

medlemmer af Centrets stab på såvel ind-

satshold som i laboratorieberedskabet. 
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I 2010 var der en række tilfælde, hvor politiet 

kontaktede CBB med mistanke om tilstede-

værelse af farligt biologisk materiale. Nogle 

henvendelser kunne umiddelbart afvises ud 

fra en faglig trusselsvurdering, mens det i 

andre tilfælde var nødvendigt at indsætte Cen-

trets udrykningshold for at foretage nærmere 

undersøgelse af materialet. I ingen tilfælde 

konstaterede CBB, at der var der tale om 

farligt biologisk materiale. CBB’s indsats har 

i denne sammenhæng et tryghedsskabende 

formål, idet hensigten er hurtigst muligt at 

foranledige, at berørte dele af samfundet kan 

vende tilbage til den normale situation og 

herved genoprette ro og orden.

7.1 Undervisning og formidling

Centret tilbyder forskellige beredskabskurser 

af teoretisk og praktisk karakter spændende 

fra éndagskurser for andre myndigheders per-

sonale til to-ugers kurser i operativ indsats. 

Centret bidrager også til anden undervisning, 

der arrangeres af andre myndigheder, fx 

Beredskabsstyrelsen og politiet, og der af-

holdes praktiske øvelser over hele landet ved 

beredskabscentrene. 

I 2010 underviste Centret og afholdt fore-

drag ved to arrangementer, arrangerede 13 

praktiske øvelser og deltog i 7 internationale 

konferencer. 

Desuden har CBB i 2010 afholdt en række ob-

ligatoriske kurser i biosikring til virksomheder, 

der arbejder med kontrolbelagt materiale, 

der vil kunne misbruges i forbindelse med 

udvikling af biologiske våben. I denne under-

visning indgår bl.a., hvorledes virksomheden 

skal forholde sig i tilfælde af udslip af farlige 

biologiske stoffer.

Offentlig formidling af beredskabsrelevant 

viden til en bredere kreds sker desuden gen-

nem artikler i tidsskrifter og på internettet, 

hvor Centrets hjemmeside biosikring.dk udby-

der information og opdateret vejledning. 

7.2 Beredskabssamarbejdet

Træning og øvelser opretholder færdighed-

erne, og når terroranslag og uheld med farlige 

biologiske stoffer heldigvis ikke forekommer 

hyppigt, således at der skabes en daglig 

rutine, kræver et troværdigt beredskab, at der 

jævnligt gennemføres øvelser. Centrets øvelser 

i 2010 blev alle afholdt i andet halvår pga. de 

tidligere nævnte omfattende omlægninger i 

udredningsberedskabet, der dog ikke med-

førte ændringer i øvelsernes scenarier. Der 

blev således arrangeret en række øvelser, hvor 

Centrets krisestab og indsatshold trænede 

sammen med bl.a. Beredskabsstyrelsens 

beredskabscentre, politi og Ammunitionsryd-

ningstjenesten. Centrets øvelsesaktiviteter 

er tilrettelagt, således at øvelser med udred-

CBB’s kurser for kommende sikringsan-

svarlige er obligatoriske for virksom-

heder, der ønsker at arbejde med 

kontrolbelagt materiale, og et krav for at 

få tilladelse til arbejdet.
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ningshold i marken altid er supplereret med 

øvelse af den koordinerende stab på Centret, 

der er ansvarlig for samordningen af alle kom-

ponenter, der indgår i en indsats, fx labora-

torieanalyser, transport, modforanstaltninger, 

kontakt til andre myndigheder, dokumenta-

tion mv. 

Virksomheder, der er omfattet af bekendt-

gørelse om sikring af farlige biologiske stoffer 

mv., skal jf. bekendtgørelsens § 20 straks 

kontakte CBB ved uheld, misbrug eller tyveri, 

eller såfremt der er mistanke herom.

Ved såvel mistænkt som konstateret tilstede-

værelse af farlige biologiske stoffer skal uved-

kommende holdes borte fra alle områder med 

ukontrolleret forekomst af farlige biologiske 

stoffer, indtil CBB har sikret, at der er truffet 

foranstaltninger til imødegåelse af den mulige 

fare. Vejledning til virksomheder i forhold til 

uheld, misbrug eller tyveri samt forklaring af, 

hvorledes CBB håndterer disse hændelsestyp-

er findes i Vejledning for virksomheder ved 

mistanke om tilstedeværelse, fund, misbrug, 

bortkomst, tyveri samt udslip af kontrolbelag-

te stoffer og materialer, der blev færdiggjort i 

2010 og er tilgængelig på Centrets hjemme-

side.

7.3 Beredskabsunderstøttende 
forskning og udvikling 

Det biologiske beredskab bygger på forsk-

ning og udvikling af nye rutiner, metoder og 

koncepter, der kan understøtte det operative 

beredskab. Dette skyldes, dels at beredska-

bet er relativt nyt og stadig under opbygning, 

dels at trusselsbilledet ikke er stabilt, men 

under konstant forandring, ikke mindst pga. 
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den hurtige udvikling på det bioteknologiske 

område.

I Centrets stabslaboratorium udføres projek-

ter vedrørende fx spredning, våbengørelse og 

sikkerhed. Det er vigtigt at understrege, at 

Centrets aktiviteter på forskning- og ud-

viklingsområdet ikke er forskningsprojekter 

i traditionel forstand, hvor der er tale om 

tidsafgrænsede projekter. I stedet er der tale 

om fortløbende aktiviteter, der er afgørende 

for vedligeholdelsen af det stående bered-

skabs laboratoriediagnostiske, udrednings- og 

modforanstaltningsmæssige færdigheder. 

På det laboratoriemæssige område er CBB’s 

laboratorium til genteknologisk arbejde god-

kendt og integreret i det daglige arbejde. 

Dette muliggør forsøg med rekombinante bak-

terier og giver mulighed for at vurdere trus-

selsscenarier inden for bl.a. syntetisk biologi.

7.4 Krisestruktur

Centrets udredningsindsats ved terrorhæn-

delser og uheld koncentrerer sig om trus-

selsvurdering, afgrænsning af fareområde og 

eksponerede personer gennem en spred-

ningsanalyse, inspektion og prøvetagning med 

henblik på stofidentifikation, laboratorieun-

dersøgelse samt anbefaling af modforanstalt-

ninger.   

   

I det tidsmæssigt komprimerede forløb ved en 

konkret hændelse er der en tæt koordination 

mellem indsatskomponenter både på Statens 

Serum Institut i form af blandt andet koor-

dinerende stab og laboratorieberedskab og 

med eksterne aktører, herunder udenlandske 

sikkerhedslaboratorier. 

En revision af Centrets operative instruk-

ser pågik løbende i 2010. Der er tale om en 

dynamisk proces, hvor procedurerne løbende 

tilpasses forholdene. Således er Centrets 

døgndækkede laboratorieberedskab blevet 

færdigudviklet i 2010 og tilpasset eksisterende 

procedurer. 

Kommunikationsmæssigt er CBB i kraft af 

Centrets situationsrum fuldt integreret i 

krisekommunikationsssystemet REGNEM 

mellem beredskabsrelaterede myndigheder. 
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CBB’s REGNEM-fa  cilitet er i 2010 regelmæssigt 

blevet anvendt, og relevante brugsvejledninger 

er opdaterede. Desuden er der pågået et 

løbende arbejde med at integrere beredskabs-

kommunikationssystemet SINE i det biologiske 

beredskab.

Komponenterne i en biologisk hændelse, der 

også viser indsatsens kompleksitet, er illus-

treret på nedenstående figur.

7.5 Hændelser
  

Globalt forekommer talrige alarmer, hvor bio-

logiske terroranslag mistænkes på baggrund 

af fx pulver i breve til prominente personer 

eller myndigheder. I Danmark opstod der i 

2010 også i flere tilfælde mistanke om biolo-

giske anslag, hvor politiet kontaktede CBB, 

men i alle tilfælde kunne mistanken afkræftes, 

og i intet tilfælde drejede det sig om farligt 

biologisk materiale. 

7.6 Evaluering af gennemført 
indsats

Alle nationale hændelser i 2010 blev afviklet 

uden fund af farligt biologisk materiale og 

i godt samarbejde med andre aktører, først 

og fremmest politiet, Forsvaret, Beredskabs-

styrelsen og Embedslægeinstitutionen. 

Siden Centrets operative start i 2002 har der 

jævnligt været nationale tilfælde, hvor det har 

været nødvendigt at vurdere og undersøge, 

om der har været tale om forsøg på biologisk 

terror. Dette indgår i erfaringsgrundlaget for 

de operative doktriner, som samtidigt har kun-

net afprøves under realistiske forhold.

Indsatskomponenter 

ved biologisk hændelse
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Analyseopgaven er dels at koordinere bered-

skabsrelevante forsknings- og udviklingsak-

tiviteter, dels selv at udføre den specifikt 

kampstofrelaterede forskning og udvikling 

(våbengørelse, våbenvirkning, inaktivering 

mv.). 

De analytiske specialopgaver drejer sig også 

om gennemførelse af trusselsvurderinger 

såvel af teknisk-videnskabelig som af mere 

generel karakter. Sådanne vurderinger indgår 

bl.a. i Centrets modelleringskompetence, der 

anvendes både i beredskabsopbygningen 

og som prognostisk redskab i den operative 

beslutningsstøtte.

8.  Analyse
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En væsentlig del af Center for Biosikring og 

-Beredskabs arbejde består i at vejlede og 

rådgive andre myndigheder med udgangs-

punkt i Centrets specialkompetence inden 

for biologiske våben. Det sker både gennem 

teoretisk uddannelsesvirksomhed, gennem 

nationale og internationale øvelser og ved 

deltagelse i beredskabsfaglige arbejdsgrupper 

med andre myndigheder. 

På basis af tidligere udførte spredningsforsøg 

med simulant fortsatte arbejdet i 2010 med 

at afprøve og verificere det computerprogram, 

9.  Ekspertstøtte

som CBB anvender til at analysere, hvorledes 

et angreb med et biologisk våben vil forløbe, 

og hvorledes det bedst imødegås. Disse 

analyser har blandt andet betydning for, hvilke 

anbefalinger CBB afgiver som støtte til andre 

myndigheder som politi og Embedslægeinsti-

tutionen i form af fx, hvorledes afspærringer 

og andre modforanstaltninger skal etableres 

mest effektivt. 

S
im

u
le

re
t 

u
d
læ

g
n
in

g
 a

f 
ag

e
n
s 

ve
d
 b

yo
m

rå
d
e



19

For at kunne forhindre og imødegå biolo-

giske trusler er det væsentligt, at Center for 

Biosikring og -Beredskab holder sig opdateret 

inden for modforanstaltninger i bred forstand. 

Derfor er systematisk teknologiovervågning af 

agens, relateret materiale, fremføringsmidler, 

knowhow og medicinske modforanstaltninger 

løbende blevet foretaget i 2010. Den løbende 

teknologiovervågning sikrer, at CBB kan op-

10.  Modforanstaltninger

bygge et opmærksomhedsskabende bered-

skab med det formål at hjælpe forskningsin-

stitutioner mv. til at udføre etisk forskning 

og udvikling, der ikke vil kunne anvendes til 

udvikling af biologiske våben. Desuden hjælper 

det CBB til at sikre, at beredskabet holdes 

opdateret inden for teknologi og medicinske 

modforanstaltninger. 
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Center for Biosikring og -Beredskabs stab er 

fordelt på to enheder, et sekretariat og en 

centerchef. Stabens opgaver er til daglig at 

sikre et forsknings- og vidensbaseret bered-

skab, uddanne andre beredskabsaktører og 

vedligeholde og udvikle en operativ udred-

ningskapacitet, der kan anvendes ved mistan-

ke om et biologisk anslag eller udslip af farligt 

biologisk materiale. 

Herudover skal staben i kraft af Centrets 

funktion som national biosikringsmyndighed 

hjælpe virksomheder og forskningsinstitu-

tioner med at overholde reglerne for sikring 

af biologiske stoffer mv. og udstede tilladelser 

til at arbejde hermed. Stabens medarbejdere 

11.  Center for Biosikring 
og -Beredskabs 
organisering

besidder en række faglige kompetencer inden 

for forskellige akademiske fagområder samt 

medarbejdere med operativ erfaring fra fx 

forsvaret. Stabens brede faglige sammensæt-

ning indikerer kompleksiteten af den udfor-

dring, som den biologiske trussel udgør, og at 

der kræves en række forskelligartede kompe-

tencer for at imødegå denne trussel effektivt.
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