Skönt att mysa under täcket, tycker katten Måns, 15 år.
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När katten blir gammal
– I vilt tillstånd lever katten ett riskfyllt liv och kan bli 8–10 år, berättar veterinär Raad Askar på Kattstallet
i Åkeshov. Innekatter blir ofta 15–20 år. Vid tio räknas katten som senior och sedan börjar ålderssjukdomar
komma smygande. Med uppmärksamhet och rätt grad av kärlek, kan du hjälpa din katt att åldras på ett
värdigt sätt. Titta på din katt – se vad som händer, när det händer.
★ Katten är jättebra på att dölja om den
har ont eller är sjuk. Det är en instinkt
för att inte visa sig svag. För att upptäcka sjukdomar i tid bör du redan när
katten är ung lära dig dess vanor och regelbundet känna igenom kroppen. Börja med huvudet och gå sakta ner över
ryggen och bröstkorgen. Var lyhörd för
förändringar, till exempel knölar.

Ålderstecken
Muskulaturen blir tunnare. Katten blir
smalare i ansiktet och runt ryggraden,
utan att vikten minskar. Kompensera
inte med mer mat då övergödning kan
orsaka problem med bland annat hjärtat. Byt i stället foder till ett som är särskilt anpassat för den äldre kattens be-
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hov. Ändra inte fodret i onödan. Kattens mag- och tarmflora har svårt att
anpassa sig till nya ämnen och bakteriekulturer.
Pälsen blir fetare och tovar sig. Det är
hormonellt och näringsbetingat, och
beror inte på att katten tvättar sig sämre. Borsta och gosa pälsen fin.
Elasticiteten i vävnaderna minskar,
blodcirkulationen försämras och katten vill ha en varm sovplats för att slappna av och mjuka upp lederna. Massera
och kela katten mjuk.
Gamla katter kan bli senila. De känner inte igen människor, platser och föremål. Balansen sviktar och katten irrar runt innan den bestämmer vart den
ska gå. Mat, dryck och kattlucka blir

svårt att hitta. Katten blir aggressiv, förvirrad och högljudd. Sover på dagarna
och vandrar oroligt jamande på nätterna.
– Katter kanske inte var tänkta att bli
15 år, säger Raad Askar. Vid den åldern
får de samma typ av åldersrelaterade
sjukdomar som människor. Låt därför
regelbundet en veterinär kontrollera
kattens allmäntillstånd.

Håll koll
Katten bör äta och dricka varje dag. Annars kan den få allvarliga problem med
hälsan. Matvägran kan bero på allt från
problem med tänderna till cancer. Dåliga tänder, tandsten och inflammerat
tandkött ger smärta och svårt att äta.
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Luktar det illa ur kattens mun? Då är
något fel.
Cancer är vanligast i mage, lungor
och munhåla. Symtomen är knutor, avmagring och kräkningar. Tumörer i
munnen är ofta elakartade. På grund av
svullnad i ansiktet och smärta vägrar
katten ofta att äta. Saliven rinner och
katten verkar snuvig.
Njursvikt och urinvägsinfektion upptäcks genom att katten dricker och kissar mer än normalt. Ge anpassad mat
och färskt vatten i skål fylld till randen.
Då ser katten sin spegelbild och vill börja dricka.
Om katten magrar trots att den äter
bra kan den ha sköldkörtelproblem.
Andra symtom är att den kräks, har diarré och blir överaktiv.
När musklerna runt bröstkorgen blir
svagare och lungornas elasticitet mins-

NÄR ÅLDERN
TAR UT SIN RÄTT
c Ha många mat- och vattenskålar.
c Skaffa stor låda med lägre kant.
Ha gärna fler lådor.
c Se till att katten har en skyddad,
varm och mjuk liggplats.
c Ställ fram en pall så att katten lättare
kan hoppa upp till sina favoritställen.
c Undvik stora förändringar i miljön.
c Ge katten eget rum när det är fest
hemma.

Går katten in i dörren, missar den
kattluckan, korrigerar den sig efter ett
tag? Låt kontrollera synen.
Vad gäller hörseln blir katter sällan
helt döva. Hörselnedsättning är svår att
märka om inte katten påtagligt visar det.
Verkar katten deprimerad, världsfrånvänd och inaktiv? Det kan bero på
skelettsjukdomar, till exempel artros.
Är katten förlamad i bakbenen, kall
om extremiteterna, blåfärgade klokapslar, dålig eller ingen puls? Då är det bråttom till veterinären!

Att tänka på
kar kommer mindre syre in med varje
andetag. Håll koll på om katten verkar
svag. Andas den tungt? Blir den andfådd vid motion? Svimmar den ibland?
Sök veterinär för kontroll av hjärtat med
mera.

Om du har en senior och funderar på
att skaffa en yngre katt. Tänk då på att
de har helt olika näringsbehov och att
den äldre katten vill få åldras ifred utan
en ung ”terrorist” i hasorna.
Gunilla Hellström

Hör av dig
till tidningen Blå Stjärnan!
c Har du genomfört en rolig aktivitet?
c Har du kunskap om något ämne inom
djurområdet som är intressant för andra?
c Har du fina bilder som du vill dela med dig?
c Har du varit på en spännande föreläsning
eller kurs?
Vi vill gärna lyfta fram aktiviteter som sker runt om
i landet och är tacksamma för material.
Skicka in till tidningen Blå Stjärnan, gärna med bild,
kristin@svenskablastjarnan.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.
Inskickat material returneras ej.

Tack!
Tack till dig som tog dig tid att fylla i den enkät
som skickades ut i april angående tidningen.
I nästa nummer kan du läsa resultatet.

Blå Stjärnan 2/11

21

