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Gonoré og chlamydia i Grønland 2017 
 

Gonoré  

Forekomsten af gonoré er på et fortsat på et højt niveau (Figur 1). Der 

har over årene være svingninger og i 2017 lå incidensraten på 32,4 

positive analyseprøver per 1000 personer i aldersgruppen 15-59 år. Det 

samlede absolutte antal for alle aldre var i 2016 oppe på 1323, hvor det i 

2017 var faldet lidt til 1223 (Tabel 3). 

 

Med en andel på 54,5 procent og 57,4 procent i henholdsvis 2016 og 

2017, så er forekomsten af gonoré generelt højere hos kvinder end hos 

mænd. Dette kan formentlig tilskrives kontroller udført i forbindelse med 

graviditeten. Det er særligt de unge under 25 år, som har gonoré, idet 64 

procent af tilfældene findes i denne aldersgruppe (Tabel 3).  Det er 

desuden de helt unge kvinder, der er mest udsatte (Figur 3).  

 

Grundlaget for Landslægeembedets opgørelse er data fra 

Centrallaboratoriet på DIH. 

Enkeltpersoner kan optræde mere end én gang i datamaterialet, da de 

kan have fået flere positive prøver i løbet af 2017. Antallet forskellige 

personer, som i løbet af 2017 har været smittet med gonoré er 1083. 

Således er 11,5 procent af alle positive prøver gengangere enten på 

grund af re-infektion eller en stadig positiv kontrolprøve.  

 

 

Chlamydia 

Forekomsten af chlamydia er på et fortsat på et højt niveau (Figur 2). Det 

totale antal lå i 2014 på 3.456, hvor det i 2015 og 2016 var faldet til tæt 

på 3.000. I 2017 igen steget til 3447 (Tabel 4).   

Forekomsten er højere hos kvinder med 2161 tilfælde (63 %) end hos 

mænd med 1286 tilfælde. Der er flest tilfælde hos kvinder i alderen 

mellem 15-24 år (Tabel 4 og Figur 3). 

Chlamydia er en væsentlig årsag til graviditet uden for livmoderen, til 

sekundær sterilitet og ufrivillig barnløshed. Sygdommen er ofte 

asymptomatisk. At den konstateres hyppigere hos kvinder skal ses i 

relation til at kvinder hyppigere undersøges i forbindelse med graviditet 
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og fødsel.  

 

Grundlaget for Landslægeembedets opgørelse er data fra 

Centrallaboratoriet på DIH. Enkeltpersoner kan optræde mere end én 

gang i datamaterialet, da de kan have fået flere positive prøver i løbet af 

2017. Antallet forskellige personer, som i løbet af 2017 har været smittet 

med chlamydia er 2736. Således er 20,6 procent af alle positive prøver 

gengangere enten på grund af re-infektion eller en stadig positiv 

kontrolprøve.  

 

Figurer og tabeller 

 

 

 

Figur 1 
 

 

 

 

 

Figur 2 
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Figur 3 
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Tabel 3. Gonoré på køn og alder i Grønland 2017* 

Alder/Køn <1 1-14 15-19 20-24 25-29 >30 I alt 

♂ 1 0 134 155 99 132 521 

♀ 0 29 275 190 108 100 702 

Total 1 29 409 345 207 232 1223 

*Tal er baseret på antal positive laboratorieprøver  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Chlamydia på køn og alder i Grønland 2017* 

Alder/Køn  <1 1-14 15-19 20-24 25-29 >30 I alt 

♂ 0 1 309 398 264 314 1286 

♀ 0 54 779 631 354 343 2161 

Total 0 55 1088 1029 618 657 3447 

*Tal er baseret på antal positive laboratorieprøver 

 


