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enten i husholdningerne eller på Hvidovre 
Hospital.

Baggrunden for at opgøre antibiotikaforbru-
get ved kilderne og beregne koncentrationen 
af antibiotika i spildevandet ved målepunk-
terne skal ses i lyset af de analysetekniske 
vanskeligheder, der er med at bestemme kon-
centrationen af antibiotika i spildevand.

I projektet indgik fire antibiotika, for hvilke 
der udførtes kvantitative resistensbestemmel-
ser. Heraf var der to antibiotika – ampicillin 
og erythromycin – som både anvendes i den 
primære sundhedssektor og på sygehuse. 
Derudover valgtes to andre antibiotika – van-
comycin og gentamicin – som primært anven-
des på sygehuse. Som testorganismer i for-
hold til resistens valgtes E. coli (ampicillin og 
gentamicin) og enterokokker (erythromycin 
og vancomycin). Efter selektion af de resi-
stente E. coli og enterokokker blev der udta-
get isolater, som blev identificeret og under-
søgt for co-resistens i relation til en række 
andre antibiotika.

Antibiotikaforbrug
Boligområdets og Hvidovre Hospitals andel af 
det samlede antibiotikaforbrug i Renseanlæg 
Damhusåens opland (se tab. 1) blev opgjort 
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findes i spildevandet, kan derfor stamme di-
rekte fra patienter.

Metode
Det valgte undersøgelsesområde omfattede 
kloakoplandet til Renseanlæg Damhusåen, 
der har et indbyggertal på ca. 230.000 (se fig. 
1). I oplandet er der kun ét hospital: Hvid-
ovre Hospital, og derfor kan antibiotika, der 
tilføres renseanlægget, relateres til forbrug Som et led i at sikre et godt arbejdsmiljø for 

kloakarbejdere og for medarbejdere på rense-
anlæggene Lynetten og Damhusåen igang-
satte Lynettefællesskabet I/S i 2002 et projekt 
/1/, der havde til formål at identificere mulige 
kilder til antibiotikaresistente bakterier i spil-
devand. Lynettefællesskabet I/S ejer og driver 
renseanlæggene Lynetten og Damhusåen. De 
to renseanlæg rensede i 2003 henholdsvis 60 
og 26 millioner m3 spildevand fra Storkøben-
havn.

I 2001 gennemførtes et projekt /2/, som 
viste, at der i den primære sundhedssektor i 
Lynettefællesskabets opland anvendes antibio-
tika svarende til 4,1 tons aktivt stof pr. år, og 
sygehusene anvender ca. 1 tons aktivt stof pr. 
år.

Ved et stort forbrug af antibiotika øges se-
lektionstrykket, og andelen af resistente bak-
terier forøges. Bakterier kan være resistente 
over for flere antibiotika. Ved brug af et anti-
biotikum kan der således ske selektion af 
multi-resistente bakterier. Dette kan føre til 
behandlingssvigt, idet mulige bakterieinfek-
tioner ikke vil kunne behandles med eksiste-
rende antibiotika.

Selektion af resistente bakterier kan også 
ske i patienter, der behandles med antibio-
tika. En del af de resistente bakterier, som 

Figur 1. Kloakoplande tilknyttet Renseanlæg Lynet-
ten og Renseanlæg Damhusåen.
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på baggrund af opgørelser over antibiotikafor-
bruget i Danmark, som Lægemiddelstyrelsen 
løbende udarbejder /3/. I projektet er alle for-
brugsdata omregnet til gram aktiv stof/år, og 
tabel 1 viser sammenhængen mellem speci-
fikke antibiotika, og de tilhørende antibiotika-
grupper samt ATC-koder (Anatomical Thera-
peutic Chemical) /2/.

Antibiotikaforbruget i det aktuelle under-
søgelsesområde og de tilhørende koncentra-
tioner af antibiotika i spildevand blev ikke 
alene beregnet for det enkelte antibiotikum, 
men for hele den gruppe af antibiotika, det 
enkelte antibiotikum tilhører. Dette er be-
grundet i, at f.eks. ampicillin-resistens kan se-
lekteres ved andre af de antibiotika, der til-
hører gruppen ”penicilliner med udvidet 
spektrum”. Erythromycin, vancomycin og 
gentamicin tilhører henholdsvis antibiotika-
grupperne: makrolider, glykopeptider og 
aminoglykosider (se tab. 1).

Forbruget af vancomycin og gentamicin 
sker kun i forbindelse med behandling på 
sygehuse og institutioner. Imidlertid er for-
bruget på Hvidovre Hospital (sammenlignet 
med forbruget i den primære sektor) også 
højt, når det gælder penicilliner med udvidet 
spektrum, sulfonamider, trimethroprim samt 
fluorquinoloner.

Resultater
Resultater fra kvantitative resistensbestem-
melser for de tre lokaliteter er vist i tabel 2. 
Da der ikke blev fundet vancomycin-resist-
ente enterokokker i de indsamlede prøver, 
indeholder tabel 2 ingen data for vancomycin-
resistens.

På grund af at vancomycin og gentamicin 
næsten udelukkende anvendes på sygehuse, 
var det forventet, at vancomycin- og gentami-
cin-resistente bakterier hovedsageligt ville 
blive fundet i spildevandet fra Hvidovre Hospi-
tal, og eventuelt i tilløbet til renseanlægget. 
Ampicillin- og erythromycin anvendes både i 
den primære sundhedssektor og på sygehu-
sene, og derfor var det forventet, at resistente 
bakterier i relation til disse antibiotika ville 
være til stede ved alle tre lokaliteter. Denne 
hypotese holdt stik, idet den højeste koncen-
tration af resistente bakterier og den højeste 

procentvise andel af resistente bakterier blev 
fundet i spildevandet fra Hvidovre Hospital, 
og de laveste procenter blev fundet i spilde-
vandet fra boligområdet i Rødovre. Det skal 
tilføjes, at der ikke blev fundet gentamicin-re-
sistente E. coli i boligområdet i de første otte 
måneder, hvilket stemmer overens med, at 
forbruget af gentamicin er meget lavt.

Figur 2 viser sammenhæng mellem den be-
regnede teoretiske koncentration af antibio-
tika i spildevandet og andelen af resistente 
bakterier. Figuren viser generelt, at jo højere 
antibiotikakoncentrationen er, desto højere 

ATC-kode Antibiotika-gruppe

Estimeret årligt forbrug

Boligområde
i Rødovre

%

Hvidovre
Hospital

%

RD opland

g/år

J01CA Penicilliner med udvidet spektrum (eks. ampicillin) 2,2 13 215.300

J01FA Makrolider (eks. erythromycin) 0,25 2,7 198.795

J01XA Glycopeptider (eks. vancomycin) < 0,2 97 572

J01G Aminoglycosider (eks. gentamicin) < 0,3 7,1 342

J01A Tetracykliner (eks. tetracyklin) 0,22 0,6 77.101

J01DA01 og J01DA03
Første generation cephalosporiner (eks. 

cephalothin)
0,34 4,9 872

J01EB02 og sulfamethoxazol andel af J01EE01
Sulfonamider (eks. sulfamethizol og 

sulfamethoxazol)
0,23 16 151.551

J01EA01 og trimethoprim andel af J01EE01 Trimethroprim 0,25 20 17.110

J01MA Fluoroquinoloner (eks. ciprofloxacin) 0,13 19 33.607

Tabel 1. Årligt antibiotikaforbrug opgjort i relation til de tre prøvetagningssteder. Forbruget i boligområdet i Rødovre og på Hvidovre Hospital er opgjort som andele 
af det samlede forbrug i Renseanlæg Damhusåens opland..

E. coli
Total

Ampicillin-
resistente

Gentamicin-resistente

[cfu/ml] [cfu/ml] % [cfu/ml] %

Hvidovre Hospital 120.000 39.000 36 49 0,18

Boligområde i Rødovre 140.000 6.100 5,5 4* 0,01*

Renseanlæg Damhusåen 49.000 7.800 17 15 0,05

Enterokokker
Total

Erythromycin-
resistente

Vancomycin-resistente

[cfu/ml] [cfu/ml] % [cfu/ml] %

Hvidovre Hospital 80.000 39.000 54 - -

Boligområde i Rødovre 25.000 2.200 20 - -

Renseanlæg Damhusåen 15.000 2.900 24 - -

* Gennemsnit af de sidste fire måneder. Der blev ikke observeret gentamicin-resistente bakterier de første otte måneder i 
boligområdet.

Tabel 2. Gennemsnitlig koncentration (cfu/ml) af E. coli og enterokokker samt de tilsvarende gennem-
snitlige koncentrationer af resistente bakterier fra de tre lokaliteter.
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gener, der koder for antibiotikaresistensen, 
kan muligvis overføres til andre bakteriearter.

Isolater af gentamicin-resistente og ampicil-
lin-resistente E. coli blev resistensbestemt 
over for følgende antibiotika: ampicillin, amo-
xicillin/clavulanat, chloramphenicol, ciproflo-
xacin, gentamicin, spectinomycin, streptomy-
cin, sulphamethoxazol, tetracyklin og 
trimethroprim. De procentvise andele af de 
gentamicin-resistente E. coli isolater, der til-
lige udviste resistens over for de nævnte anti-

er andelen af resistente bakterier i spildevan-
det. Hvis resistensen for hvert antibiotikum 
betragtes for sig selv, ses det endvidere, at 
både andelen af resistente bakterier og kon-
centrationen af antibiotika er højest for Hvid-
ovre Hospital. I spildevandet fra Rødovre er 
koncentrationen af ampicillin og gentamicin 
og andelen af resistente bakterier det laveste. 
For erythromycin er der ikke væsentlige for-
skelle mellem boligområdet i Rødovre og 
Renseanlæg Damhusåen.

Isolater af erythromycin-resistente entero-
kokker blev resistensbestemt over for føl-
gende antibiotika: erythromycin, gentamicin, 
kanamycin, streptomycin, teicoplanin, tetra-
cyklin og vancomycin. De procentvise andele 
af isolaterne, der tillige udviste resistens over 
for andre antibiotika, er vist i tabel 3.

I Danmark bruges vancomycin, teicoplanin 
eller gentamicin til behandling af enterokok-
infektioner. Der blev ikke observeret co-resi-
stens til vancomycin og teicoplanin. I 28% af 
isolaterne var der co-resistens til gentamicin. 
Der sås ofte co-resistent til tetracyklin, strep-
tomycin, kanamycin samt chloramphenicol. 
Ingen af disse stoffer bruges normalt til be-
handling af enterokok-infektioner. Men de 

biotika, er vist i tabel 4.
Der blev registreret co-resistens til strepto-

mycin og sulphamethoxazol for alle gentami-
cin-resistente E. coli fra Hvidovre Hospital 
samt co-resistens til ampicillin i 96% af isola-
terne. Co-resistens til streptomycin og sulpha-
methoxazol var også meget udbredt i isolater 
fra Renseanlæg Damhusåen. 89% af isolaterne 
var tillige resistente over for tetracyklin. I 
boligområdet blev der fundet gentamicin-re-
sistente E. coli, der var resistente over for tet-
racyklin. Co-resistens til sulphamethoxazol og 
trimethroprim var også meget udbredt. De 
gentamicin-resistente E. coli isolater var ofte 
multi-resistente. De er ikke ønskelige, idet in-
fektioner med disse bakterier vil være svære 
at behandle.

I relation til ampicillin-resistente E. coli 
blev der registreret co-resistens til gentami-
cin, men kun i prøver fra Hvidovre Hospital 
samt fra Renseanlæg Damhusåen. Dette stem-
mer godt overens med, at dette antibiotikum 
kun bruges på sygehusene. Fra alle tre prøve-
tagningssteder var der ofte co-resistens til 
streptomycin, sulphamethoxazol, tetracyklin 
og trimethroprim. Disse isolater har den 
samme resistensprofil som den, der ses i E. 
coli isolater fra urinvejsinfektioner, og det er 
derfor forventeligt, at co-resistens af denne 
type findes i spildevand.

Konklusion
Sygehuset er den mest betydende enkeltkilde 
til antibiotika og antibiotikaresistente E. coli 
og enterokokker i spildevand, der tilføres 
Renseanlæg Damhusåen. Fundet af gentami-
cin-resistente E. coli i sygehusspildevandet og 
i tilløbet til Renseanlæg Damhusåen er be-
kymrende set i relation til infektionsbekæm-
pelse hos patienter.

Andelen af ampicillin- og erythromycin-re-
sistente bakterier var mindre i spildevandet 
fra boligområdet end i spildevandet fra syge-
huset. Det samlede forbrug af de to nævnte 

Figur 2. Sammenhæng mellem den beregnede teoretiske koncentration (mg/m3) af antibiotika i spildevan-
det og andelen (%) af resistente bakterier. ◊ angiver andelen af ampicillin-resistente suspekte E. coli som 
funktion af koncentrationen af ampicillin,  c angiver andelen af gentamicin-resistente suspekte E. coli 
som funktion af koncentrationen af gentamicin, X angiver andelen af erythrimycin-resistente suspekte 
enterokokker som funktion af koncentrationen af erythromycin. De største symboler angiver resultater fra 
Hvidovre Hospital. De mindste symboler angiver resultater fra Rødovre, mens de mellemstore symboler viser 
resultater fra Renseanlæg Damhusåen.

Antibiotika
Boligområde

Rødovre
Hvidovre 
Hospital

Renseanlæg
Damhusåen

Total

Chloramphenicol 50% 41% 59% 50%

Gentamicin 17% 35% 29% 28%

Kanamycin 63% 79% 73% 73%

Streptomycin 83% 71% 82% 78%

Teicoplanin 0% 0% 0% 0%

Tetracyklin 83% 82% 100% 89%

Vancomycin 0% 0% 0% 0%

Tabel 3. Erythromycin-resistente E. faecalis med co-resistens til andre antibiotika.
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antibiotika var større i den primære sundheds-
sektor, hvor afledningen af antibiotika af na-
turlige årsager er spredt ud over hele oplan-
det. På Renseanlæg Damhusåen er 
spildevandet tilsyneladende påvirket af afled-
ningen af gentamicin-resistente E. coli fra 
sygehuset.

Afledningen af spildevandet på Hvidovre 
Hospital til den offentlige kloak sker via en 
pumpesump, hvor der er gunstige vækstbetin-
gelser for bakterier, dvs. der er høj tempera-
tur og høj koncentration af næringsstoffer. 
Spildevandet, der er tilbage i pumpesumpen 
efter udpumpning til det offentlige kloaksys-
tem, forventes at være medvirkende til opre-
tholdelse af en bakteriekultur med høj kon-
centration af resistente bakterier.

Uafklarede forhold 
I relation til en opfølgning på det gennem-
førte projekt kan der udpeges fire områder, 
inden for hvilke der er behov for udbygning 
af den eksisterende viden. For det første 
mangler der viden for at kunne gennemføre 
en egentlig risikovurdering i forhold til tilst-
edeværelse og udledning af antibiotikaresist-
ente bakterier – både når det gælder risiko 
for mennesker og miljø.

For at forhindre spredning af resistente 
bakterier kan det blive nødvendigt at rense 
spildevandet fra sygehuse enten for at redu-
cere koncentrationen af antibiotika eller resi-
stente bakterier. De mest lovende teknologier 
forventes at være avancerede oxidationspro-
cesser /4/. Der er indtil videre kun gennem-
ført få laboratorietest med rensning af syge-
husspildevand.

Kun få antibiotika kan på nuværende tids-
punkt analyseres i spildevand /2/. Et analyse-
program for antibiotika og resistente bakte-
rier i spildevand fra potentielle antibiotika-
kilder vil kunne give vigtige informationer i 
forhold til valg af renseteknologier og spred-
ning af antibiotikaresistente bakterier. 

Endelig vil bestemmelse af forholdet mel-
lem antallet af de antibiotikaresistente bakter-
ier i spildevandet, der stammer fra menne-
sker, og antallet der er fremkommet på 
baggrund af høj koncentration af antibiotika i 
spildevandet, være et vigtigt led i karakteriser-
ingen af kilderne. Resultatet af en sådan kara-
kterisering vil have betydning for vurderingen 
af, om det er mest fordelagtigt at gennemføre 
en reduktion af de udledte mængder af anti-
biotika, eller alternativt reducere tilførslen af 
resistente bakterier til kloaksystemet.

Projektet er udført i regi af Lynettefællesska-
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Tabel 4. Procentandelen af de indsamlede prøver, der indeholdt gentamicin-resistente E. coli med co-resist-
ens til andre antibiotika.

Antibiotika
Boligområde

Rødovre
Hvidovre 
Hospital

Renseanlæg
Damhusåen

Total

Ampicillin 13% 96% 79% 78%

Amoxicillin/Clavulanat 0% 11% 11% 9%

Chloramphenicol 25% 50% 43% 44%

Ciprofloxacin 0% 29% 18% 20%

Spectinomycin 25% 82% 43% 58%

Streptomycin 50% 100% 86% 88%

Sulphamethoxazol 63% 100% 82% 88%

Tetracyklin 88% 43% 89% 69%

Trimethroprim 63% 7% 57% 36%


