
ALVORLIG SMERTE
Tilbaketrukken, halen holdes inntil kroppen

Ligger sammenkrøket, hodet hodes lavt, under skulderhøyde

Ørene ligger flatt

Øynene er smale og pupillene er store

Snuten er spent og avlang (vid og flat)

Værhårene er rette og  
peker framover

KOMFORTABEL 
Er våken og sosial, halen holdes opp

Står eller sitter med hodet høyt

Ørene peker oppover

Øynene er vide og pupillene er små

Snuten er avslappet og rund

Værhårene er avslappet, buet og  
langt fra hverandre

FØLG MED PÅ GRØNNE TEGN GULE TEGN RØDE TEGN

Atferd Sosial og leken Mindre sosial og mer pågående/
innpåsliten enn vanlig

Gjemmer seg, er aggressiv eller veldig 
innpåsliten

Søvn og hvordan  
den reiser seg

Sover som vanlig og reiser seg lett 
eller lettere

Sover mer enn vanlig og er stiv etter 
hvile

Sover hele tiden (ligger kanskje bøyd) 
og er veldig stiv etter hvile

Hopping Hopper lett eller lettere opp og ned 
uten å nøle

Nøler før hopping - klatrer ned møbler 
for å minske hoppet

Blir på ett nivå, forsøker ikke å hoppe

Trapper Håndterer trapper bra eller bedre Har vanskeligheter - tar et trinn av 
gangen eller tar pauser

Blir i en etasje - går ikke opp eller ned 
trapper

Stell Steller seg som vanlig og kommer til 
overalt

Steller seg mindre og kommer ikke til 
over alt (pelsen blir mattere)

Steller seg ikke

Urinering/avføring Gjør fra seg i kattetoalettet eller 
utendørs

Gjør fra seg på utsiden av kattetoalettet Gjør fra seg på upassende steder 
(f.eks. på myke møbler)

Appetitt God Ikke like god som vanlig Ingen interesse for mat

For hvert av de 7 tegnene på artrose kan man notere om katten har en “grønn”, “gul” eller “rød” dag i kattens artrosedagbok.

MODERAT SMERTE 
Mindre sosial, halen holdes inntil kroppen

Sitter sammenkrøket, hodet i skulderhøyde

Ørene peker utover

Øynene er halvåpne og pupillene er større

Snuten er litt spent og litt vid

Værhårene peker rett ut  
og er samlet

TEGN PÅ SMERTE 
HOS KATT
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