
Alvorlig smerte
Tilbagetrukken, halen holdes ind til kroppen

Ligger sammenkrøbet, hovedet holdes lavt,  
under skulderhøjde

Ørerne ligger fladt

Øjnene er smalle og pupillerne er store

Snuden er spændt og aflang (bred og flad)

Knurhårene er vandrette og  
peger fremad

Komfortabel 
Er vågen og social, halen holdes oppe

Står eller sidder med hovedet holdt højt

Ørerne peger opad

Øjnene er åbne og pupillerne er små

Snuden er afslappet og rund

Knurhårene er afslappede, buede og  
langt fra hinanden

OBSERVÉR GRØNNE TEGN GULE TEGN RØDE TEGN

Adfærd Social og legesyg Mindre social eller mere pågående 
end normalt

Gemmer sig, er aggressiv eller meget 
pågående

Søvn og hvordan  
den rejser sig

Sover som normalt og rejser sig let 
eller lettere

Sover mere end normalt og er stiv 
efter hvile

Sover hele tiden (ligger meget 
sammenkrummet) og er meget stiv 
efter hvile

Bevægelse Springer let eller lettere op og ned fra 
møbler uden at tøve

Tøver inden spring, klatrer ned fra 
møbler for at mindske springet

Bliver på et niveau, forsøger ikke at 
springe

Trapper Går let eller lettere på trapper Har vanskeligheder - tager ét trin ad 
gangen eller holder pauser

Bliver på en etage - går ikke op eller 
ned ad trapper

Soignering Soignerer sig som normalt og kommer 
til overalt

Soignerer sig mindre og kommer ikke 
til overalt (pelsen bliver mat)

Soignerer sig ikke

Urinering/afføring Bruger kattebakken eller går udendørs Har uheld uden for kattebakken Har afføring eller urinerer på 
upassende steder (f.eks i møbler)

Appetit God Ikke så god som normalt Ingen interesse i mad

Moderat smerte 
Mindre social, halen holdes ind til kroppen

Sidder sammenkrøbet, hovedet holdes i skulderhøjde

Ørerne peger udad

Øjnene er halvt åbne, pupillerne er større

Snuden er lidt spændt og bred

Knurhårene peger lige ud  
og er samlet

TEGN PÅ SMERTE 
HOS KAT

 
TRAFIK- 

LYSET
ET SYSTEM TIL 

AT MONITORERE 
TEGN PÅ SMERTE

For hver af de 7 tegn på artrose kan man notere i kattens artrosedagbog om katten har en “grøn”, “gul” eller “rød” dag.
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