OPDATERING om SMITSOMME KØNSSYGDOMME I GRØNLAND – 2009-2016
Forekomsten af gonorré, chlamydia og syfilis beskrives kort i det følgende.
Herudover kan detaljer i forhold disse smitsomme kønssygdomme findes i Statistikbanken
under Grønlands Statistik www.stat.gl.
På Statistikbanken har Landslægeembedet lagt tallene op, således, at specielt interesserede kan lave specifikke udtræk på f.eks. alder og distrikter, hvis dette ønskes.

Gonorré
Forekomsten af gonorré er på et fortsat på et højt niveau (Figur 1). Antallet af positive prøver gav et estimeret antal på henholdsvis 1.550 og 1.528 tilfælde i henholdsvis 2014 og
2015. Der har over årene være svingninger, men til sammenligning var antallet i 2009 cirka 1.100. I 2016 var antallet 1324, så man kan håbe på, at udviklingen er vendt.
Med en andel på 56,2 procent og 54,5 procent i henholdsvis 2015 og 2016, så er forekomsten af gonoré højere hos kvinder end hos mænd. Dette kan formentlig tilskrives kontroller
udført i forbindelse med graviditeten.
Det skal anføres, at grundlaget for Landslægeembedets opgørelse er data fra Centrallaboratoriet på DIH.

Figur 1. Forekomst af gonorré i årene 2009 til 2016 fordelt på køn
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Chlamydia
Forekomsten af chlamydia i 2015 og 2016 er lavere end i 2014.
Det totale antal lå i 2014 på 3.456, hvor det i 2015 og 2016 var faldet til tæt på 3.000.
Chlamydia er en væsentlig årsag til graviditet uden for livmoderen, til sekundær sterilitet
og ufrivillig barnløshed. Sygdommen er ofte asymptomatisk.
Med en andel på 62,7 procent ud af det totale antal i 2016, så er forekomsten af chlamydia
hos kvinder stadig højere end for mænd.
At den konstateres hyppigere hos kvinder skal ses i relation til at kvinder hyppigere undersøges i forbindelse med graviditet og fødsel.
Det skal anføres, at grundlaget for Landslægeembedets opgørelse er data fra Centrallaboratoriet på DIH.

Figur 2. Forekomst af chlamydia i årene 2009 til 2016 fordelt på køn
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Syfilis
Forekomsten af syfilis i 2015 og 2016 er på et fortsat stigende niveau (Figur 3).

Efter en lang årrække med gennemsnitligt 1 tilfælde af syfilis årligt og 3 år helt uden tilfælde, ses der aktiv smittespredning af syfilis i landet, og syfilis blev i december 2012 gjort
anmeldelsespligtigt på individuel basis.
I 2015 var det totale antal individuelt anmeldte tilfælde af syfilis var oppe på 55. Hvor der i
2014 var overvægt af mænd, var andelen af kvinder i 2015 størst med 52,7 procent. I 2016
modtog Landslægeembedet 71 anmeldelser af syfilis.
Spredningen af syfilis giver anledning til bekymring. Derfor er sikker sex med kondom et
vigtigt budskab. Se i øvrigt speciel publikation herom (udsendt primo maj 2017).

Figur 3. Forekomst af syfilis i årene 2009 til 2016 fordelt på køn

Kilde: Landslægeembedet. Detaljerede tabeller findes på Grønlands Statistik, Statistikbanken, www.stat.gl, Reference: SUXLSKS1
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