
Årgång 21 Sid 1

KattSnack
 
 Nr  3  ~  2014  ~  Årgång 23

Välkommen även till vår hemsida :  www.sundsvallskattklubb.se

Ha en härlig höst 
med svamp och bär & 

frukt
!!! Manusstopp till nästa nr: 15 nov !!!



Årgång 21Sid 2



Årgång 21 Sid 3

Ordförandes  rader  ~~~~~~

Hej alla medlemar!

Nu närmar sig hösten och det brukar innebära 
att det kan finnas tid över till annat. För snart 
ställs kanske gräsklipparna i förvaring, hän-
gmattorna tas ner, man hämtar in lite ved för 
kommande mysbrasor osv. 

Men sen inser man oftast att det skulle vara 
lite roligt med någon kvälls/helg aktivitet, kan-
ske man vill förkovra sig i det stora intresse vi 
har tillsammans, nämligen våra katter 

En studiecirkel i höst kanske verkar locka-
nde? Det kanske skulle vara intressant, man träffar ju likasinnade kattmäninskor 
också. Och det är väl kul?

Hur vill du fylla på med innehållet till hösten? Har du förslag på någon aktivetet 
som du tycker att klubben skall anordna? Kanske en föreläsning i något ämne 
skulle kunna vara intressant? Eller varför inte en studiecirkel? Hör av dig till någon i 
styrelsen om du har något förslag, stort som smått! 

Jag vill även denna gång påminna om klubbens medlemstävling 2014 som handlar 
om att värva nya medlemar. Vi är i skrivande stund totalt 123 st medlemar. Är det 
inte så att även Du kanske känner någon granne, kompis eller kanske även har 
någon bekant som har en bekant osv som har katt? 
Kanske den personen eller personerna vill vara med och dela vårt gemensamma 
intresse nämligen våra katter eller vad tror Du? Du kanske kan fråga dem...

Ibland händer det att man kanske byter telenummer, mailadress eller kanske flyttar 
till annan adress. Då är det bra om man meddelar vår kassör detta. Så vi kan up-
pdatera vår medlemsförteckning. 

Har du någon erfarenhet, nyhet, tips eller något du vill dela med dig till oss övriga 
medlemar rörande vårat gemensamma intresse ”våra katter” Så ta kontakt med 
vår tidningsredaktör Elisabeth Keidser som ser till att vi får vår medlemstidning. Så 
kanske hon gör ett inslag av detta. Ni hittar hennes kontaktuppgifter i tidningen eller 
på vår hemsida.

Sen har vi vår Webbredaktör Eva Johansson det är hon som sköter vår hem-
sida. Även hon vill ha inslag av er. Här har vi också möjlighet som tex att 
maila kort på våra katter, kanske just din katt kan bli 
månadens katt, vem vet..... Evas kontaktuppgifter hittar ni 
också i vår tidning och på vår hemsida.

Har du missat att du har möjlighet att köpa kattsand genom 
klubben? I så fall har vi inte din aktuella mail adress. Hör 
då av dig till vår kassör så du är med på mail listan näs- ta 
gång.

Sedan vill jag passa på att påminna om Kattens Dag i 
november. Kanske du vill visa upp din katt då? Hör av dig till 
någon i styrelsen om du är intresserat av detta.

Nu hoppas vi på ett händelserik höst och att vi ses på någon av klubbens kom-
mande aktiviteter 

//Jimmy Åsberg, Ordförande.
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SUK

Sundsvalls Kattklubb
Norrlands äldsta kattkubb

Den grundades 

1971
Klubbens ändamål 

är att
Förhindra 

och motarbeta djurplågeri

Arbeta 
för god katthållning

Seriös kattuppfödning 
genom 

klubbverksamhet, utställningar
och på andra sätt öka intresset för katten

som husdjur och familjemedlem.

Tillvarata 
medlemmarnas och deras katters intressen.

Söka kontakt 
och samarbeta med likasinnade.

Som huvudmedlem 
får Du 

SVERAKs Våra Katter
med 6 nr/år och klubbtidningen

KattSnack 
med 4 nr /år.

Du får också möjlighet att delta i klubbens 
aktiviteter i form av medlemsmöten,

studiebesök och aktiviteter med olika teman.

Klubbens Adress

Sundsvalls Kattklubb
c/o Jimmy Åsberg
Skellovägen 11 
862 40 Njurunda
Tel: 060-314 07
Email: jimmy.asberg@spray.se

Medlemsavgifter för År 2012
Aktivt medlemskap:
Huvudmedlem inkl Våra Katter.......................  400 kr
Familjemedlem................................................  100 kr
Ungdom upp till 25 år .....................................  200 kr

Passivt medlemskap:
Stödmedlem ....................................................  150 kr

Introduktionserbjudande för den som har köpt kattunge 
från uppfödare i SUK.......................................  350 kr

Passivt medlemskap:
Stödmedlem.....................................................  150 kr

PLUSGIRO: 11 55 19-1

MANUSSTOPP
Till KattSnack:
 nr 2 ..................................................... 15 maj
 nr 3 ..................................................... 15 aug
 nr 4 ..................................................... 15 nov

Annons - Priser
Storlek                      Icke medlem          Medlem
1/1  Svart/vit              600  kr                    300  kr
1/1  Färg                    900  kr                    450  kr
1/2  Svart/vit              400  kr                    200  kr
1/2  Färg                    600  kr                    300  kr
1/4  Svart/vit              250  kr                    125  kr
1/4  Färg                    400  kr                   200   kr
1/8  Svart/vit              125  kr                     63   kr
1/8  Färg                    200  kr                   100  kr

PLUSGIRO: 11 55 19-1

Tidningsredaktioen                 Webmaster
Elisabeth Keidser                         Eva Johansson
Tel: 076-115 85 80                        Mobil: 072-311 02 10
E-mail:                                           E-mail:
e1keidser@gmail.com                   webmaster@ sundsvallskattklubb.se

Webbsida: www.sundsvallskattklubb.se
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Ledamot
Ing-Marie Lundin 
Ekorrvägen 10, 861 33 Timrå

Tel:  060-57 13 37,  
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Agneta Jonsson 
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Sekreterare
Linda Larsson 
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Valberedningen
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Rådhusgatan 39A, 852 32 Sundsvall
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E-post:   H-sida:  www.bjaro.se
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Byström Monica 
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E-post:  monica.by@sundsvallskattklubb.se
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Katter kan drabbas av många olika virus-sjukdomar 
3 av de värsta förkortas FIP, FIV och FeLV. 
De drabbar bara katter. 
FIP är den vanligaste medan FIV och FeLV tack och
lov är sällsynta i Sverige.

Felint immunosuppressivt virus (FIV) katt

Inledning
FIV orsakas av ett virus och har nu varit känt i cirka 20 år. Det liknar 
på många sätt människans HIV och leder på liknande sätt till att im-
munförsvaret försvagas.

Orsak
FIV är ett retrovirus som infekterar vita blodkroppar (huvudsakligen 
lymfocyter och makrofager) och förökar sig i dem och förstör dem. 
Sjukdomen har ett långsamt förlopp och drabbade katter kan leva i 
många år innan viruset har haft så mycket effekt att katten inte längre 
kan försvara sig mot infektioner.

Smittväg är framför allt via bett från smittade katter. Hankatter drab-
bas oftare än honkatter vilket troligen förklaras av att de har en annan 
livsstil dvs de slåss mer än vad honkatter gör.

En smittad honkatt som hunnit bilda antikroppar smittar normalt inte 
sina kattungar under dräktighet eller digivning men smittas honan 
under dräktigheten överförs viruset även till kattungarna.
Viruset är ovanligt i Sverige.

Symptom
Den akuta fasen passerar vanligen utan att djurägaren märker något. 
Katten kanske får lite feber, har lite dålig aptit, är lätt inflammerade i 
slemhinnor och får lite förstorade lymfknutor.

Långt senare, vanligen flera år senare drabbas katten av sjukdomar 
på grund av sitt försvagade immunförsvar. Det finns inget typiskt 
mönster för detta utan allt beror på vad katten blir infekterad av för 
virus och bakterier men vanliga problem är inflammationer i ögon, 
luftvägar, slemhinnor, tarm och hud. Förstorade lymfknutor, av-
magring, återkommande febertoppar och tumörsjukdomar är också 
återkommande fynd.

Till slut dör katten i sviterna av någon infektion och/eller tumörsjuk-
dom.

Diagnos
Med hjälp av ett blodprov kan man påvisa antikroppar mot viruset 
och eftersom ingen katt kan tillfriskna från infektionen så innebär 
förekomst av antikroppar att katten har viruset. Snabbtester som görs 
direkt på djursjukhus bör bekräftas genom att man skickar ett prov till 
ett specialiserat laboratorium. Man ska aldrig fatta beslut om vidare 
behandling eller avlivning utifrån ett blodprov som inte har bekräftats 
med ett uppföljande prov. Tänk också på att det kan ta åtta veckor 
från infektion tills katten börjar bilda antikroppar dvs under de åtta 
veckorna bär katten på sjukdomen utan att man kan påvisa den.

Behandling
Direkt behandling mot viruset saknas men det finns bromsmediciner 
som möjligen kan provas. 

I praktiken handlar det dock först och främst om att ge katten en bra, 
trygg, stressfri inomhusmiljö (en smittad katt får inte gå ute eftersom 
den då kan sprida sjukdomen vidare) med bra mat. 

 FIV ,  FELV 
 & FIP

Allt för att minska risken för infektionssjukdomar och för att öka mot-
ståndskraften så långt som möjligt.

Vid sjukdom behandlar man beroende på vad som tillstött tex med 
antibiotika mot lunginflammation.

Det brukar också vara bra att hålla en bra munhygien eftersom 
många FIVpositiva katter med tiden får svåra inflammationer i muns-
lemhinnorna.

Förebyggande
Inomhuskatter som lever ensamma drabbas inte eftersom smittan 
sprids från katt till katt. Vaccin mot viruset saknas så det går inte att 
skydda en utekatt på något sätt.

FELINT LEUKEMIVIRUS (FELV) KATT

Inledning
Felint leukemivirus (FeLV) finns spritt över hela världen. Det drab-
bar bra kattdjur och leder till immunbristsjukdomar och tumörer.

Orsak
FeLV är ett så kallat retrovirus och finns i flera former. FeLV-Ajallas 
den vanligaste varianten.
Viruset är inte speciellt motståndskraftigt utan dör vanligen inom 
48 timmar utanför ett värddjur. Smittan sprids därför vanligen di-
rekt från katt till katt via kroppsvätskor. Viruset utsöndras framför 
allt i saliven så kattbett är den viktigaste smittvägen. Kattungar kan 
smittas redan i livmodern. Observera att en katt inte behöver ha 
symtom för att sprida viruset vidare.

När viruset kommit in i kroppen förökar det sig först i lymfknutor 
för att i nästa fas spridas ut i kroppen till mjälte, tarm och ben-
märg. Där infekteras vita blodkroppar som sprider sig ut i kroppen 
bla till spottkörtlarna så att virus utsöndras i saliven.

De flesta vuxna katter lyckas bekämpa viruset och gör sig av med 
det. De blir då heller inte sjuka. Hos vissa katter läger sig viruset i 
benmärgen i en vilande (latent) form. Det kan sedan aktiveras igen 
långt senare och katten blir då åter smittförande.

En del katter lyckas inte göra sig av med infektionen. De blir då 
kroniska smittbärare och utvecklar förr eller senare dödliga följd-
sjukdomar i form av tumörer eller utslaget immunförsvar. De flesta 
dör inom 3-4 år.

Symptom
Symtomen kan delas upp i de som beror på tumörer och de som 
beror på immunbrist (immunsuppression).

Tumörerna uppstår typiskt i lymfknutor och är då en form av 
malignt lymfom. Detta innebär att det är vita blodkroppar av typen 
lymfocyt som växer till okontrollerat och bildar knölar. Tumörerna 
kan sitta lite var stans i kroppen och symtomen beror på vilka 
organ som drabbas. Exempelvis kan tumören ses i ögon, hjärna och 
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bröstkorg. Eftersom tumörsjukdomar vanligen har ett smygande 
förlopp så får man först lite diffusa symtom i form av feber, trötthet, 
nedsatt aptit, avmagring.

Immunbrist innebär att kattens immunförsvar inte förmår klara 
av ens den enklaste infektion. Katten drabbas då av infektioner 
i tex ögonen (konjunktiviter), luftvägarna (rinit och pneumoni), 
tandköttet (ginigivit och stomatit), i tarmen vilket leder till kronisk 
diarre (enterit) osv. Till slut dör katten i sviterna av någon infektion.
FeLV infektion är också en orsak till abort.
Påverkan på benmärgen leder ofta till kraftig blodbrist (anemi) 
vilket ses som trötthet och bleka slemhinnor.

Diagnos
Många kliniker har snabbtest för FeLV men de är inte pålitliga. 50 
% av de positiva resultaten (dvs att testet säger att katten har viru-
set) är falska. Man ska alltså aldrig dra några förhastade slutsatser 
av ett sådant test. Testet är dock mycket pålitligt (om än inte till 100 
%) om det är negativt (dvs att katten inte har FeLV). Snabbtestet 
ska alltså ses som en metod att snabbt utesluta virus från utrednin-
gen. Är svaret positivt krävs ytterligare tester för att säkerställa att 
katten verkligen är infekterad.
För säker diagnos bör viruset odlas fram från ett blodprov eller 
hittas med ett så kallat IFA-test. Eftersom det kan ta flera veckor 
från infektion tills viruset kan hittas i blodet så rekommenderas två 
provtagningar med 12 veckors mellanrum.

Behandling
Det finns ingen effektiv behandling mot kronisk FeLV-infektion. 
Behandlingen får istället inrikta sig på följdsjukdomarna. Idag 
finns möjlighet att med tex cellgifter behandla vissa tumörformer 
men behandlingen är krävande och få katter lever mer än 12 
månader efter diagnos. 
 Infektioner kan behandlas tillfälligt med antibiotika.
Allmän omvårdnad med en lugn miljö och bra mat är lämpligt för 
katter som har FeLV kroniskt och som man därmed vet tids nog 
kommer att utveckla följdsjukdomar.

Förebyggande
Eftersom sjukdomen sprids från katt till katt är bästa förebyggande 
behandling att testa sina katter. En sjuk katt ska inte gå ute och 
sprida sjukdomen till andra katter. En sjuk katt ska heller inte tas 
in i ett hem där det finns friska katter.
Vaccin finns men man måste veta att inget vaccin är 100 % ef-
fektivt. Det är alltså inte lämpligt att sätta ihop en sjuk katt med en 
vaccinerad och tro att den vaccinerade är helt skyddad.
Eftersom viruset är mycket känsligt är risken att man ska ta med 
sig viruset in mycket liten. Innekatter behöver därför inte vaccin-
eras. Tvärtom så finns det faktiskt en liten risk med vaccination av 
katt. De kan i sällsynta fall utveckla en tumör på grund av vaccina-
tionen. Dessa tumörer är mycket elakartade. Så har du en innekatt 
finns ingen anledning att ta den risken.            
                                                               

Felin Infektiös Peritonit (FIP) katt

Inledning
FIP är en virussjukdom som finns spridd över hela världen. Den drab-
bar bara katter, framför allt unga raskatter (yngre än 2 år).

Orsak
FIP orsakas av ett coronavirus (FCoV) som är tämligen vanligt 
förekommande bland katter, speciellt i katterier där sjukdomen sprids 
mellan katterna. FCoV orsakar vanligen inte någon synlig sjukdom 
men vissa individer kan få diarre som normalt självläker på kort tid. 
I ett fåtal fall muterar dock viruset och sprider sig från tarmen ut i 
kroppen där det orsakar små torra bölder (så kallad torr FIP) eller kär-
linflammation (våt FIP) . Den torra formen har vanligen ett långsam-
mare förlopp med diffusa symtom medan den våta är mer dramatisk 
med tydliga symtom och död inom några veckor. En blandning av torr 
och våt FIp är vanligt.

Smittvägen är via virus utsöndrade med avföring. Det muterade 
FIPviruset smittar inte dvs virus från en FIPkatt orsakar inte FIP direkt 
hos en annan katt. Däremot utsöndrar ofta FIP-katter coronavirus 
som infekterar andra katter och i värsta fall muterar igen och orsakar 
FIP.  Viruset kan leva ett par veckor i smutsig miljö.

Man vet inte varför bara enstaka individer drabbas av FIP men det 
finns flera faktorer som bidrar. Ålder är en, då sjukdomen oftast drab-
bar unga katter. Ärftliga faktorer finns helt klart med i bilden vilket kan 
förklara varför vissa raskattsuppfödare blir mer drabbade än andra. 
Att ha många katter tillsammans utgör också en ökad risk då katterna 
hela tiden ”bollar” viruset mellan varandra.

Symptom
Beror på form av FIP och vilka organ som drabbas.

Torr FIP: smygande förlopp med avmagring, trötthet, glanslös päls, 
feber som kommer och går. Vanligt är inflammation i ögonen (uveit), 
inflammation i hjärnan vilket leder till vinglighet och kramper (ence-
falit), inflammation i njurarna vilket kan kännas som knöliga njurar vid 
bukpalpation (nefrit), inflammation i levern vilket leder till leversvikt 
och gulsot (ikterus).

Våt FIP: har liknande symtom som torr FIP men dessutom får inflam-
mationen i kärlen kärlväggarna att börja läcka vätska ut i kroppens 
hålrum. Vanligast är att katten får en gulaktig vätska i buken (ascites) 
men även bröstkorgen (hydrothorax) och hjärtsäcken (hydropericard) 
kan fyllas. Katter med vätska i buken får en rund hängmage medan 
vätska i bröstkorgen kan leda till svårigheter att andas (dyspne).

Båda formerna leder så småningom till döden. Den torra formen kan 
ta månader att utvecklas så långt att katten dör medan våt FIP oftast 
leder till döden inom några veckor.

Diagnos
Säker diagnos kan tyvärr endast fås vid obduktion men det finns ett 
antal prover som kan tas som tillsammans med symtombilden ger en 
hyfsat säker diagnos. Framför allt är det den torra formen som är svår 
att diagnosticera.

Om man hittar antikroppar mot coronavirus i blodet så bevisar det att 
katten har varit eller är infekterad av coronavirus. Det är MYCKET 
viktigt att man förstår att en positiv coronavirus-titer inte innebär att 
katten har FIP. Framför allt kan man inte ta provet på en frisk katt 
och utifrån det dra slutsatser om katten kommer att utveckal FIP eller 
inte. Titern måste användas tillsammans med symtom och andra 
blodprover för att ha ett värde i diagnostiken.En lindrig blodbrist ses 
ibland men det är ej diagnostiskt.

Brist på lymfocyter (lymfopeni), ett slags vit blodkropp, är typiskt för 
FIPsjuka katter. Så är även höga halter av globuliner (blodproteiner).

Om katten har normala blodproteiner, normala vita blodkroppar 
och inte har några antikroppar mot FIP så är det med nästan 100% 
säkerhet inte FIP som orsakar symtomen.  Men har katten brist på 
lymfocyter, höga globuliner och en hög coronavirustiter så är det 

minst 90% risk att det är FIP som orsakar symtomen.                 >
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Krullis  första tid hos oss...

Då har en efterlängtad liten skotska flyttat 
i bland amerikanskor och en 13 år gammal 
prinsessa från världens tak.
Hon har varit polisen som hållit ordning på alla 
kissarna, från det dom kom, i alla år. Gammal är  visst äldst, eller nåt...

Men vad nu, Prinsessan går fram till transporten, med Krullis i, för 
att se efter vad där finns, det har aldrig hänt förut! Hon brukar äntra 
scenen när alla andra är klara med avnosningar och när det passar 
henne... Efter allt nosande släpptes Krullis ut i sovrummet med nätdörr 
mellan kissarna. Där var vi i flera timmar tillsammans. Låda, mat och 
vatten stod också på plats liksom ”hundskinnet” i ”kattgarderoben”. 

Hon litade nog inte på någon av oss, men jag hade ju ett dygns för-
språng. Men med en från oss använd mjuk filt i transporten, hade Dory 
(som Krullis kallades för) efter resan våran lukt med en liten avvikelse. 
Det gick jättebra att presentera henne. Maine Coonerna tittade bara på 
henne och ”sa” jaha, en till...

Krullis är en kisse som har lugnet i sig och är 
trygg med sig själv.  Efter, för henne en chockar-
tad  flygresa,  en ny miljö hos min son över nat-
ten, för att sedan placeras i transporten för avfärd 
till Sundsvall till ytterligare ny miljö, var det bara 
lugn och ro som gällde. 

Hon hade inte ätit något sedan hon lämnade sitt hem i Skottland inget 
vatten förrän vi kom till Sundsvall på lördag lunchtid.Det var bara att 
börja vätska henne med spruta för att få i henne något. Efter några tim-
mars vätskning fick hon AloeVera! Det tog inte en timme heller så drack 
hon spontant,Jippi!! Men hon vägrade att äta. Det fick bli en blandning 
av Babycat och ljummet vatten i spruta så kom  väl lite näring in. 
Söndag morgon och Krullis hade sovit ända sedan ca  24,30. Det första 
hon gjorde var att dricka, sedan gick hon på lådan och kissade. Mer 
blev det inte. Men väl en bättre blick och jag kunde få ta henne i famn 
och hon spann så gott. 

Under dagen fick vi påhälsning av kära vänner som gullades med 
henne och det gick bra. Sedan var det sömn som gällde och fortsatt 
matning och hon hedrade mig med några spontana slickningar på 
maten. Men när måndag morgon kom var hon alldeles uttorkad ändå. 
Skinnet fastnade ihop i nacken, HJÄLP !!! Alnö vet. var den som akut 
tog emot oss tidig förmiddag. Med 1 dl under nackskinnet på en 2.8 
kilos kisse är ganska mycket, med vätskekudde i nacken, parafinolja  
och Recovery åkte vi hem. (7 min färd) När vi kom hem var hela kud-
den absorberad. Sedan blev det fart på lilla damen. hon lekte, åt och 
drack som om de sista dygnen aldrig funnits. Veckan gick och hon fick 
komma ut bland de andra när jag var inne. På natten och när jag var 
ute blev det sovrummet. Så även maten som hon första tiden åt i katt-
gardroben. Det blev många små mål av Recovery de första 6 veckorna. 
Plus torrfoder som stod i alla rum.  

Med allt slussande dag som natt kom natten till fredagen, för första 
gången var nätdörren öppen, allt var då klart och vi var en hel familj 
igen med allt vad det innebär.
En liten Skotska som ”på fall om att” fräste när 
de tittade på henne och Maine Cooner som 
är tre gånger så stora enbart tittade på henne 
och undrade ” vad fräser du i”. Idag drygt 
2 månader senare är hon en liten tuff brud i 
gänget, som redan andra vecka här löpte. 

Ett utdrag ur 
vardagen
av Elisabeth

 Forts:  FIP ...    

Kan man dessutom hitta virus-DNA (arvs-
massa) i vätska från buk eller brösthåla så 
har man ytterligare stärkt sin misstanke. 
DNA letar man efter med en undersökning 
som förkortas PCR.

Vävnadsprover (biopsier) kan användas för att ställa diagnos 
men vanligen har man med hjälp av de andra proverna kommit 
så nära en säker diagnos att vidare prover inte behövs. Att biop-
sierna dessutom måste tas under narkos på en svårt sjuk katt gör 
att det används ytterst sällan.
Behandling

FIP anses vara en sjukdom med 100% dödlighet. Det finns 
spridda rapporter om framgångsrik behandling men i många fall 
rör det sig sannolikt om at katten inte hade FIP utan någon annan 
sjukdom.

Man har försökt behandla med kortison och för närvarande ut-
värderas en kombinationbehandling med kortison och interferon 
(ett immunstimulerande medel) vilket tycks ha lindrat och even-
tuellt botat sjukdomen i ett fåtal fall. Mer forskning behövs och 
behandling kan bara vara aktuellt om sjukdomen diagnosticeras i 
ett tidigt skede. Katter med kraftiga symtom som orsakar lidande 
bör avlivas. Att vänta och låta katten självdö av sin sjukdom är 
bara egoistiskt av djurägaren. Bättre då att låta katten slippa sina 
plågor och få somna in med värdighet.
Förebyggande

Om katten redan har smittats med coronavirus finns inte så 
mycket man kan göra annat än att vänta och se och ge katten en 
stressfri miljö med bra mat och vård. De flesta katter med coro-
navirus utvecklar aldrig sjukdomen och gör sig av med viruset. 
Har man flera katter är hygienen viktig eftersom smittkällan är 
avföring.

Det finns ett vaccin men det hjälper bara om det ges innan kat-
ten smittas av coronavirus och effekten av vaccinet är låg. För 
katterier där det coronavirus finns bland avelskatterna kan man 
försöka eliminera sjukdomen genom att avvänja kattungar redan 
vid 5-6 veckors ålder och isolera dem helt från andra katter. Då 
får de aldrig viruset och man kan på så sätt bygga upp en katt-
koloni utan coronavirus förutsatt att an bara tar in nya katter efter 
en karantänsperiod och förutsatt att de är fria från virus.

Källa
Fredrik Ståhlberg
Legitimerad Veterinär

Här kan du läsa mer om detta ämne:
http://www.dr-addie.com/Swedish/WhatIsFIPswedish.htm

Visste ni ... 

… att i en av Aisopos fabler är det en räv som 
inför en katt skryter med att den känner till 100 
olika knep för att klara sig undan  sina fiender? 

Katten  svarade att den kände till bara ett enda!
När sedan ett koppel hundar plötsligt närmar sig klättrar katten 
upp i ett träd, medan räven använder sig av alla sina knep men 
ändå till sist blir tillfångatagen av hundarna!
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  HEJ!

Vi hoppas att du haft en skön sommar och att du kunnat njuta av det fantastiska väder 
som vi haft i sommar. Vi vill börja med att hälsa alla nya medlemmar och alla återkom-
mande medlemmar Välkommen till Sundsvalls kattklubb. 

 Vi vill också tacka alla er som arbetade på vår kattutställning i april som vi hade i Gär-
dehallen, utan er hade det inte vara möjligt att genomföra vår utställning.

Styrelsen har börjat planera inför 2015 års utställning och nu är vi mycket intresserad av att 
få veta just dina synpunkter, idéer och tankar kring hur vi kan utveckla klubbens kattutställningar.

 Vi är också intresserad av att veta, vad du känner att du skulle vilja arbeta med under utställningen 2015. Några av de områden som det 
behövs arbetskraft till är: sekretariat, information, prisrum, hall och bygg, sanitet, fik, incheckning, entré, personer som kan hoppa in där det 
behövs under dagen, fota vimmelbilder till vår tidning mm. 

 Om du inte kan arbeta hela helgen är det inget problem vi är mycket tacksamma för all arbetskraft som vi kan få, även om just du bara kan 
arbeta 1 timme så innebär det, att just det arbetet gick mycket fortare. Om du känner att du vill veta mer kring arbetsuppgifterna så kan du 
skriva det till oss när du ger oss dina synpunkter så kommer någon i styrelsen att ta kontakt med dig och berätta mer. 

 Skicka dina svar med e-post till:
 Caroline Jonsson
caroline@sundsvallskattklubb.se

Agneta Jonsson
agneta@sundsvallskattklubb.se

Ing-Marie Lundin
ingmarie@sundsvallskattklubb.se

Eller ring Ing-Marie Lundin efter kl 18.00 
på 073 - 041 93 67 eller 060 - 57 13 37

Linda Larsson
sekreterare@sundsvallskattklubb.se

Eller ring Linda Larsson efter 18.00 på: 070 – 428 85 60 eller 060 – 56 50 20

 Vill man skicka vanlig post kan man skicka till:
 Linda Larsson
 Sjömansvägen 3
 854 61 Sundsvall

 Med vänlig hälsning
Styrelsen Sundsvalls Kattklubb

Jimmy Åsberg
Ordförande Sundsvalls Kattklubb

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

SUK:s Utställning 2015

Här kommer en liten berättelse ur verkliga livet...
 I påsktid föddes en liten birmatjej här, mamma katt hade lite svårt med mamma rollen och dessutom problem 
att få igång mjölken. Så det blev att mata varannan timme dygnet runt till en början. “Dockan” åt bra varje mål, 
men hade tappat viktuppgången till nästa mål.

Tankarna o känslorna var många och blandade, kanske var det inte meningen att ”Dockan” skulle överleva, vi 
diskuterade vad som var mest humant mot ”Dockan”...

På vinst och förlust testade jag att ge Aloe Vera Gel (1,5 ml), på mindre än 2 dygn var “Dockan” en 
helt annan 
kattunge. Hon hade en blick full av liv och hon gick upp i vikt, inte bara mellan måltiderna utan hon 
ökade stadigt i vikt. Nu är Dockan 4 månader och hon har energi för 3 kattungar och äter som en 
mindre häst. Hon väger idag drygt 1750 gram alltså en normal vikt på en 4 månaders birmafröken.

 Och självklart, hon får sin Aloe Vera Gel varje morgon

Hälsningar Krister på GattoLeone’s
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1.  Kattägare, hur blev du det? 
Min dotter ville ha en hund men jag tänkte att katt är enklare, det var så 
började, idag har vi 7 vuxna katter

2.  Vad var det som gjorde att du valde ”din” ras och hur många kissar blev 
de? 
Vi läste en del på nätet och åkte på kattutställning och fastnade för 
perser då det är en lugn ras och vi tyckte de var så söta

3.  Vad gjorde dig till medlem i SUK? 
Vi köpte katt av Lena Nilsson och fick ett medlemskap i SUK.

4.  Är du aktiv som medlem? 
Nej

5.  Är du intresserad av utställning, har du själv ställt ut någon/några av 
din/dina katter? 
Vi är mycket utställningsintresserade och ställer både i Sverige och 
internationellt, då mest i CFA. I CFA har vi fått en 

One show Grand Champion, 
det var en stor upplevelse.

6.  Har du något spännande på gång under 2014? 
Vi har haft en kattunge kull, det var skoj, nu är det nästan leveran-
sklara.

7.  Har du fler intressen förutom katterna, i så fall vad? 
Resor, matlagning, lite golf

8.  Har du några önskemål vad klubben skulle kunna ha för aktiviteter för 
sina medlemmar kanske även bjuda in andra klubbar? 
Nej

9.  Finns det något speciellt som du vill skall finnas med i KattSnack?
 Utställningsresultat, allmän info om sjukdomar, att äga katt, info om 
kattfoder.

10. Du har tagit någon kull, vad är ditt stamnamn?
Glidas Perser heter katteriet, Gildas kommer sig av att jag älskade 

RitaHayworth i filmen Gilda. Vi har mycket sparsamt med kullar.

11.  Till sist:  vad längtar du till just nu?  
Att får ställa ut vår egenuppfödda Vittora Belvedere, en underbar liten 
röd perser tjej född i maj.

Tio frågor till en Suk-medlem 
                                          och uppfödare

Namn:   Christine Schedin

Bor:   Skellefteå, även i Stockholm då 
och då och Marbella 1 vecka per månad

Sysselsättning:   Egenföretagare

Familj:   Man och två vuxna barn

Favoriter 
Mat:   Fisk, kött allt som är gott, just nu 
kör min man och jag 5-2 diet

Film:   Seven

Bok:  Tusen strålande solar

Musik:  Pop

EC& GIP &CFA CH 
Blueskyeyes Maria Grazia Cucinotta 

per f 
Hon är idag 12.5 år

ONE SHOW 
GRAND CHAMPION & GIC 

 Maradan Pina Colada 
PER f22

GC & CH 
Blueskyeyes Diamante Nero

PER n

GIC SW 04 
Blueskyeyes Sabrina Ferilli 

PER f22

CH 
Blueskyeyes Fuoco e Fiamme 

PER d

GIC & GC 
Maradan-
A-Pichichi 

PER a 22
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Gildas Ornella Muti

Gildas Rosalinda Celentano

Gildas Vittoria Belvedere

SW 03 EC& CFA Ch 
Summermajik Faustino

CH Gildas Manuela Arcuri 
PER f03

EC & CFA CH 
Bluekeysyes Fire n´Flames

PER d

Alla katter som vi har som heter Blueskyeyes är födda i Bologna i Italien 

och de som heter Maradan kommer från Barcelona

Till KRISH – katters rätt i samhället och i 
hemmet

Anmälningspunkter: 
Nummer 1: Matte ruskade mig i nackskinnet i går kväll – två gånger!! Bara för 
att lakrits-bullen Bezz9e vräkte sig i mattes säng och jag tyckte att vi skulle ha 
lite kul i sänghalmen.

Matte sa att jag inte har något att ha kul med i sänghalmen, för det fixade hon 
för över ett år sedan – undrar om det var då jag fick en spruta i nacken och blev 
slö ett tag? Kommer ihåg att det kliade lite där bak några dagar efteråt – av fel 
orsak så att säga.

Men JAG tyckte i alla fall att den där rundmagade lakritsbollen kunde få ett 
litet bett i nacken där hon låg och gosade sig och vräkte sig i hela mattes säng. 
Och bara för att hon pep till lite (så det hördes ända ut i köket, sa matte) så 
blev jag jagad över hela lägenheten och fick gömma mig under bord och stolar 
för  matte var ARG. Så skällde hon på mig vid balkongdörren och kallade mig 
otrevliga saker. Jag var  tvungen att krypa ihop lite för att se ynklig ut! 

Klart man blir sur av sådant!!! Då tyckte jag att orsaken till hela incidenten 
kunde få sin beskärda del av behandlingen!! 
Dessutom säger husse att hon är lite väl rund om magen och behöver motio-
nera. Så jag satte igång ett ”kattrace” och jagade lakritsbollen runt hus och 
hem, och fegt tog Piplisa skydd i klätterställningen vid mattes säng, ropandes 
på hjälp. Då tog matte mig i nackskinnet och ruskade mig och sa att Bezzie 
har precis samma rätt som jag att finnas. Kan så vara – men måste hon finnas 
där jag just kommit underfund med att jag också ska finnas just nu och med 
detsamma?
Och får man ruska katter i nackskinnet bara för det?

Nummer två: Matte hade räknat fel på kattmatsburkarna. Så i morse fick vi inte 
Gourmets Perlesom vi var vana vid utan – FISK OCH RÄKOR. Till frukost!!!

För det första tog det en evig tid att tina den där fisken och de där räkorna. När 
det väl tinats skulle de svalna lite och sedan skulle det hackas och blandas för 
att först efter det serveras -  till frukost!!

Åter matte sushi till frukost? Åh nej, hon ser nog till att hon får sin sura mjölk 
till frukost och sushin till lunch.
När husse gick upp hade vi en förhandling med honom om frukosten. Vi tyckte 
att han kunde örja dagen med en promenad till Coop och köpa riktig frukost 
till oss – det vore bra för hans midjemått också. Det tyckte inte husse! Han 
bryggde te och bredde mackor och kokade ägg (åt sig) – och bar demonstrativt 
bort oss till vår matplats och sa att det finns – FISK OCH RÄKOR.
Alltså – vi äter inte fisk och räkor till frukost, har alla uppfattat det?

Vi tog oss en kylslagen promenad på balkongen och åt lite gräs. Fattig som man 
är får man ta vad som finns och  livnära sig på det. Matte säger att det finns 
något som heter sommarkatter som får livnära sig på mindre – och det tror hon 
försvarar sitt beteende? Hon säger också att det finns torrfoder – i mängder. 
OK, som mellanmål, men till frukost? Brukar vi äta torrfoder till frukost?
Husse har ställt in fisken och räkorna i kylen – för att de skall hålla sig till mid-
dagen! Kan han ju roa sig med...

Vi har nu kollapsat, tunna och utmärglade som vi är och 
lämnar till KRISH att utreda dessa två tämligen grava 
incidenter...

Text: Katleen Holm



Årgång 21Sid 12

Vad innehåller p-piller och p-sprutor?
P-piller och p-sprutor innehåller samma typ av substans; gestagener.  Ge-
stagener kallas också dräktighetshormoner och det viktigaste gestagenet är 
progesteron. Progesteronnivåerna är höga i blodet hos katt under dräktighet. 
Den vanligaste indikationen för behandling med gestagener är förhindrande av 
löpning. P-piller och p-sprutor innehåller konstgjorda, syntetiska, gestagener. 
Dessa syntetiska gestagner är inte identiska med progesteron. P-oiller ges van-
ligen en gång per vecka, men ibland behöver man ge oftare. P-sprutornas effekt 
sitter i längre, och ges med flera månaders mellanrum.

Hur fungerar p-piller och p-sprutor?
När man ger p-piller påverkas hjärnan att tro  att katten är dräktig. 
Det medför att äggstockarna inte längre stimuleras till cyklisk aktiv-
itet, inga ägg mognar och avlossas och djuret löper inte.
Dräktighetshormon påverkar naturligtvis också andra delar av krop-
pen, oftast på ett för dräktighet ändamålsenligt sätt. Bland annat 
påverkas livmoderslemhinnan: den blir tjockare och med kraftigare 
körtlar och också körtlarna i juvret påverkas. Dräktighetshormon kan 
ibland motverka effekter som löpningshormon (östrogen) har. Man 
har till exempel sett, att vissa typer av epileptiska anfall, som är ös-
trogenberoende, hämmas av dräktighetshormon. Dräktighetshormon 
har också en lugnande effekt. Dessutom blir ämnesomsättningen 
effektivare, aptiten ökar och lusten att röra sig tenderar att minska. 
Slutligen kan man se en milt urindrivande effekt. Om man ger dräk-
tighetshormon till handjur motverkas effekten av hanligt könshormon 
(testosteron).

HONKATT
Varför ger man p-piller?
Katten behandlas med -piller av olika anledningar. E anledning är 
att förhindra dräktighet, men många katter behandlas även om de 
inte har tillfälle att möta någon hankatt. Då är det ofta ett kraftigt 
löpningsbeteende man vill förhindra. Många honkatter har uttalade 
löpningssymtom och kan , om de löper ofta, snabbt gå ner i kondi-
tion. Med hjälp av p-piller kan man också till viss del styra när på 
året de önskade kattungarna ska födas. Generellt bör man undvika 
att behandla avelsdjur med gestagener, men i fall med en katt med 
frekventa och mycket kraftiga löpningar kan det vara nödvändigt. 
P-sprutor är oftast inte lämpliga till avelskatter, eftersom en del katter 
kan göra längre löpningsuppehåll efter en sådan spruta.

Finns det alternativ till p-piller?
Om man inte skall ha katten i avel är kastrering ett alternativ, vilket 
innebär att äggstockar och livmoder opereras bort. Detta är det 
säkraste sättet att förhindra att katten blir dräktig. Dessutom undvik-
er man en del sidoeffekter som kan ses av långtidsbehandling med 
p-piller. För avelskatter finn egentligen inget alternativ till p-piller. 
Om man vill få dem att löpa mer sällan  kan man försöka framkalla 
ägglossning, till exempel genom parning med en steril hankatt eller 
att föra in en ren bomullspinne längst bak i vagina. Om katten får 
ägglossning frisätts dräktighetshormon, progesteron och det tar cirka 
1 ½ månad tills hon löper igen.

Har p-piller några biverkningar?
Man kan se olika biverkningar av p-piller. Vanligast är viktökning – en 
kombinerad effekt av att katten äter mer och rör sig mindre. En del 
katter får också temperamentsförändringar. Behandling med p-piller 
och p-sprutor kan i enstaka fall, både hos han- och hondjur orsaka 
en förstoring av hela eller delar av juvret. Detta går oftast över 
utan behandling, men om det är kraftigt kan man behöva uppsöka 
veterinär. Om man regelbundet under flera år behandlar katten med 
p-piller ökar risken för både godartade och elakartade tumörer. Kas-
tration minskar risken för juvertumörer, framför allt om man kastrerar 
katt före 2-års ålder.

En av de största problemen när man behandlar avelskatter med 
p-piller är livmoderstörningar. Dessa uppkommer på grund av p-
pillrens effekter på livmoderslemhinnan. För att i största mån undvika 
dessa bör man:

 1. aldrig använda p-piller för att avbyta löpning på avelskatter
 2. Ge så hög dos att löpningsbeteendet helt undertrycks. Standard-
dosen är en tablett /veckan. Vissa katter kräver högre dos: 1 tablett 
var 3:e till 4:e  dag, eller 2 tabletter en gång/vecka. Det är bättre att 
kattens löpningsbeteende är helt nedtryckt  än att p-pillerdosen är så 
låg som möjligt.

Kan man ge p-piller i nära anslutning till parning 
och dräktighet?
Det brukar inte innebära några problem att para katten på första 
löpningen efter att man har avbrutit p-pillerbehandlingen  och detta 
är den mest praktiska lösningen. Om katten stått på p-pillerbehan-
dling under en lång tid före parning kan det ha blivit så kraftiga 
förändringar i livmoderslemhinnan att katten har svårt att bli dräktig 
eller att vidmakthålla en påbörjad dräktighet Av den anledningen 
rekommenderas inte långa, sammanhängande p-pillerbehandlingar 
till avelskatter. Om man ändå behandlar en avelskatt under längre 
tid bör man fördöka ge livmodern möjlighet att normaliseras innan 
man parar katten. Det kan uppnås genom att man sluatr med p-piller 
under vintern, när många katter har ett naturligt löpningsuppehåll. 
Det dröjer då lite längre från det att man har slutat med p-pillren tills 
katten börjar löpa och det är bra.

Under dräktigheten skall man naturligtvis inte behandla katten, detta 
kan ge upphov till missbildningar i könsorganen och katten får vanli-
gen också problem med förlossningen. När digivningen har kommit 
igång kan man behandla katten även under denna tid, vilket framför 
allt är aktuellt för lösgående utekatter, som annars kan bli parade 
under denna period. Helst ska man dock undvika detta på avelskat-
ter, för att ge livmodern möjlighet att återhämta sig först.

HANKATT
Varför ger man hankatter gestagener?
Till hankatters könskaraktär hör urinmarkering på oönskade platser, 
högljudda jamningar och ibland aggressivitet. Detta är en anledning 
till att hankatter som inte skall gå i avel vanligen kastreras och att 
avelshanar hålls i en separat byggnad eller i ett separat rum. Det 
finns dock fall nä ett sådant särskiljande av hane inte är möjligt eller 
önskvärt och olika medicinska behandlingar kan då prövas för att 
kunna hålla hanen i avel. Oftast handlar det om en kortare period, 
för att få kullar från hanen innan han måste kastreras. De preparat 
som används mest i Sverige är gestagena hormoner, det vill säga p-
pillet eller p-sprutor och oftast krävs p-sprutor för att man ska uppnå 
önskad effekt. Hur ofta man behöver ge sprutorna varierar mellan 
katter. Det brukar bli ungefär var fjärde månad.

Påverkar p-sprutorna fruktsamheten?
En biverkning efter p-sprutor är att katten kan få sår vid injek-
tionsstället en annan är juverförstoring. Gestagenernas effekt på 
fruktsamheten är dosberoende och ofta kan hankatter som behand-
las med p-sprutor fortsätter att gå i avel med goda resultat. En viss 
negativ effekt på spermakvalitén kan dock ses även med de doser 
som används för att dämpa hankattsbeteendet.Det för med sig att 
katter som har fått injektioner kan få nedsatt fruktsamhet. I vissa fall 
ses också sänkt könsdrift.

SAMMANFATTNING
Avelsdjur ska inte hormonbehandlas i onödan. Om avelskatter har 
kraftiga löpningssymtom kan p-pillerbehandling vara nödvändig. Man 
bör dock aldrig använda p-piller för att avbryta en löpning och alltid 
de till att löpningen är ordentligt undertryckt. Hankatter kan behand-
las med gestagener för att trycka ned ett uttalat hankattsbeteende. 
Vid långvarig behandling ökar risken för hankatternas fruktsamhet 
påverkas negativt.

P-piller och P-sprutor till katter i avel?
Av Bodil Ström, Leg vet, VMD Specialist i reproduktion hos hund och katt 
SLU,Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Avdelningen för 
bilddiagnostik och klinisk kemi.
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BIS 
Sön 

IP Björktassens URSUS
BRI b

IP Premier
NOM

Lör
Trofors28-29 Juni

BIS
Bergeforsen  3 Aug 

Ägare: Ing-Marie LundinPremier
NOM 
Lör

Björktassen´s Viva
BRI n
NOM
Sön

Trofors 28-29 Juni
Ägare: Ing-Marie Lundin

Utställda  SUK:katter

CAC
Sybo´s Onico

MCO gs

Bergeforsen 2 aug
Ägare: Elisabeth Keidser

1:a Selkirk Rex från SUK
ställdes ut på MEK:s uts.

Quizzicurl Paented Lady
SRL g 03 

Ägare: Elisabeth Keidser

Får ej tävla om cert förrän jan -15

VETERAN
PR S* Peavey´s Van Veeteren.

DRX n 24
Efter 8 år, klev en vältränd och fin “pensionerad kommisarie”

ut på utställningsbordet, som om det vatit igår han ställde sig där. 
Vreten har målmedvetet tränat bort några “pensionskilon” i 

trappan upp till övervåningen.
Bra jobbat finkillen, du skötte dig galant!

Bergeforsen 3 aug
Ägare: Susanne Svelnder

HP 
S P Midälva Amanda Rina 

DRX d

Vadå domare ??? Mandy älskar bara sin matte...

Bergeforsen 3 aug
Ägare: Susanne Svelander

BIS 
kat 2

GattoLeones kull 
Helig Brima

kattungarnas namn 
Fuxia, Amit och Vesta

( Fuxia beböms av Glenn )

Bergeforsen 2 aug

Uppfödare: Krister Björklund 
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VETERINÄRHUSET SÖDRA BERGET
Regementsvägen  9
852 38  Sundsvall

Tel: 060-12 92 00              MÅN-TORS  08.00-17.00   FRE  08.00-15.00
                                                      Jour till 19 mån-fre och 9-13 lör-sön.

Jag är SUK´s Agria ombud 
ni är välkommen att kontakta mig angående försäkrings/uppfödar 
frågor.

Ylva Edgren 0690-61887 076-1025152
ylva.edgren@ombud.agria.se

A
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n
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t
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Avs:
Sundsvalls Kattklubb

C/O
Linda Larsson 
Sjömansvägen 3 
854 61 Sundsvall

B-Föreningsbrev

Vinn presentkort på 1 000 kr! 

 

Sundsvalls Kattklubb utlyser en medlemstävling 
under 2014 där du har möjlighet att vinna ett 

presentkort på 1 000 kr i Birsta City 
  

Tävlingsregler: 
Mellan 1/1—31/12 2014 värvar du medlemmar till klubben och 

skicka ett e-post meddelande till kassören på personen du värvat. 

Du får 1 p för huvudmedlem/ungdom/kattungeköpare och  
0,5 p för familjemedlem/stödmedlem 

Du kan följa på hemsidan de som ligger 
”10 i topp”. 

Medlemstävling 2014 


