
SVÅR SMÄRTA
Tillbakadragen, svansen hålls nära kroppen

Ligger ihopkrupen, med lågt huvud, under axelhöjd

Öronen är plana

Ögonen är smala och pupillerna är stora

Nosen är spänd och avlång (bred och platt)

Morrhåren är raka och  
pekar framåt

VÄLMÅENDE 
Är vaken och social med svansen uppåt

Står eller sitter med huvudet högt

Öronen pekar uppåt

Ögonen är vida och pupillerna små

Nosen är avslappnad och rund

Morrhåren är avslappnade, böjda och  
långt ifrån varandra

MONITORERA 
FÖLJANDE MOMENT

GRÖNT LJUS ORANGE LJUS RÖTT LJUS

Beteende Social och lekfull Mindre social och mer klängig än 
vanligt

Gömmer sig, är aggressiv eller väldigt 
klängig. 

Sömn och hur den  
reser sig

Sover som vanligt och reser sig lätt 
eller lättare

Sover mer än vanligt och är stel efter 
vila 

Sover hela tiden (ligger kanske böjd) 
och är väldigt stel efter vila

Hoppande Hoppar lätt eller lättare upp och ned 
utan att tveka

Tvekar att hoppa - klättrar nedför 
möbler för att minska hoppet

Stannar på samma nivå, försöker inte 
att hoppa

Trappor Hanterar trappor bra eller bättre Har svårigheter - tar ett trappsteg i 
taget eller tar pauser

Stannar på samma våningsplan - går ej 
upp eller ned för trappor

Pälsvård Slickar sig som vanligt och når överallt Slickar sig mindre och når inte överallt 
(pälsen blir mattare)

Slickar sig inte

Urinering/avföring Gör ifrån sig på lådan eller utomhus Gör ifrån sig utanför lådan Gör ifrån sig på olämpliga ställen  
(t ex på mjuka möbler)

Aptit God Inte lika god som vanligt Inte intresserad av mat

För varje av de 7 tecknen på artros, kan man notera om katten har en grön, gul eller röd dag, i kattens artrosdagbok.

MÅTTLIG SMÄRTA 
Mindre social, svansen hålls nära kroppen

Sitter ihopkrupen, huvudet i axelhöjd

Öronen pekar utåt

Ögonen är halvöppna och pupillerna är större

Nosen är lite spänd och lite bredare

Morrhåren pekar rakt ut  
och är samlade

TECKEN  
PÅ SMÄRTA  
HOS KATT
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LJUSET

ETT SYSTEM FÖR 
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