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Klamydiatilfælde blandt unge i Danmark og Fredericia Kommune fra 15-29 år 

Tabel 1 viser en opgørelse over udviklingen i klamydiatilfælde i Fredericia1: 

 

Tabel 1: Klamydiatilfælde pr. 1000 indbygger i Fredericia Kommune fra 15-29 år 

  2012 2013 2014  2015 2016 

Klamydiatilfælde 19,7 22,3 25,6  22,3 22,9 

OBS: Et højt tal på listen behøver ikke at være noget dårligt for kommunen, fordi det kan afspejle, at der undersøges mange personer og derved påvises mange 

klamydia tilfælde. Et lav tal er heller ikke nødvendigvis positivt, men kan selvfølgelig godt være det.  

Derudover viser en nyligt publiceret undersøgelse, som Megafon har lavet for Sundhedsstyrelsen, at unge generelt fejlvurderer risi-

koen for sexsygdomme2. Tre ud af fire unge tilkendegiver, at de har haft ubeskyttet sex med en ny partner. Der er en generel mangel 

på viden om konsekvenser af ubehandlet sexsygdom, selvom vidensniveauet stiger med alderen. 

 

Antal af aborter 

Som det fremgår af Sundhedsstyrelsens publikation en undersøgelse af unge kvinder, der får en provokeret abort3, har der i perioden 

2000-2010 været en tendens til øget antal uønskede graviditeter, og dermed et stigende antal aborter både blandt de 15-19 årige og 

blandt de 20-24 årige. Tallet har siden på landsplan været faldende blandt kvinder i alle aldersgruppe, men mest blandt de yngste 

(15-19 årige). Dette gør sig ikke gældende for Fredericia Kommune.  

 

Tabel 2: Dataudtræk fra abortregisteret viser antallet af provokerede aborter i Fredericia: 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alder                   

Under 20 29 35 31 34 24 30 34 29 23 

20-24 41 39 33 38 53 41 53 32 30 

Alle aldre 160 149 146 166 170 175 185 149 147 

 

                                                   
1Opgørelse over klamydiatilfælde blandt 15- til 20-årige i perioden 2012-2016. Sundhedsstyrelsen 2017 
2 Kondomet bliver i lommen. Sundhedsstyrelsen 2017 
3 Provokeret abort defineres som en abort fremkaldt før udgangen af 12. graviditetsuge, herunder medicinsk- og kirurgiskabort 



 

 

 

Medfinansiering for aborter (alder: 5-24 år) 

Tabel 3: Dataudtræk af medfinansieringsudgifter for aborter blandt unge >25 år i Fredericia Kommune (2012-2016): 

 

 

 

 

 

 

 

Antal fødsler i Fredericia Kommune 

Tabel 4: Dataudtræk fra Danmarksstatistik over antal levendefødte i Fredericia Kommune (2007-2017) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal fødsler 552 581 533 553 477 564 484 468 464 486 501 

 

Antal unge mødre i Fredericia Kommune  

En opgørelse af antallet af ungemødre (<20) fra Sundhedsdatastyrelsen4 viser i perioden 2007 - 2016 et lille fald i antallet af unge 

mødre.  

Tabel 5: Intern opgørelse viser antallet af unge mødre i Fredericia Kommune (2013-2017): 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Antal unge 

mødre (<20) 

13 10 15 10 6 

                                                   
4 Det medicinske Fødselsregister 2018, e-sundhed.dk 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Fremkaldt abort før 

udgangen af 12. 

svangerskabsuge 87.196 127.930 90.831 64.550 78.263 

Fremkaldt abort ef-

ter udgangen af 12. 

svangerskabsuge 26.044 38.526 10.880 1.580   

            

Samlet 113.240 166.456 101.711 66.130 78.263 



 

Seksuel debut alder i Fredericia Kommune 

Ungeprofilsundersøgelsen fra 20155 indeholder enkelte spørgsmål om sex og prævention, som kort vil blive præsenteret her. De 

unge fra 7-9 klasse blev spurgt til, om de har haft samleje, hvortil 12% i Fredericia svarede ja, og på landsplan er resultatet 10%. De 

unge har endvidere skulle angive deres alder på det tidspunkt, de havde samleje første gang. Hér har 11% angivet, at de var 12 år 

eller yngre i Fredericia, mod et landsgennemsnittet på 9,4%. Til spørgsmålet om prævention ved samleje svarer størstedelen i Frede-

ricia, 73%, at de benyttede kondomer, hvilket ligger højere ift. landsgennemsnittet (70%). Dog angiver 14% i Fredericia, at de ingen 

prævention benyttede ved seneste samleje – denne procentandel er den samme på landsplan. 

 

                                                   
5 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Fredericia, Skolesundhed.dk – Styrk børn og unges trivsel og sundhed 


