
 

Katte adfærds konsultation 

 

VIGTIGT: Venligst udfyld nedenstående skema så detaljeret som muligt. 

Det er vigtigt, at den som bruger mest tid sammen med katten udfylder skemaet i samarbejde med resten af 

familien og beskriver/noterer eventuelle uoverenstemmelser mellem familiemedlemmerne i forhold til 

katten. 

Venligst inkludér så mange informationer som muligt – jo mere detaljeret, jo mere akkurat kan behandlingen 

blive. Brug et separat papir, hvis der er behov for dette.  

 

Hvis det er muligt, vil billeder/video optagelser være behjælpeligt. 

 

Du kan skrive i de gule felter (markér med musen) 

 

Skemaet og eventuelle billeder/video optagelser bedes sendt til: 

 

Linda Thustrup-Olsen 

Nykøbingvej 59 

4840 Nr. Alslev 

 

Skemaet kan også sendes via e-mail: 

kontakt@adfkl.dk 

 

 

 

 

Om dig og familien 

Efternavn:  

Fornavn:  

Telefon:  

Adresse:  

E-mail:  
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Hvilket adfærdsproblem ønsker du hjælp til (detaljerede spørgsmål vil blive stillet senere)? 

 

Hvilken tidligere erfaring har du med katte og har du haft denne katterace før? 

 

Venligst list andre husdyr (navn, alder, type dyr, køn samt om de er steriliseret/kastereret): 

Navn Alder Dyr/Race Køn/Neutraliseret 

    

    

    

    

    

    
 

Venligst notér navn og alder på andre familiemedlemmer, som bor hjemme samt deres forhold til 

katten: 

Navn Alder Forhold til katten 

   

   

   

   

   

   
 

 

 

Din kats detaljer 

Navn:  

Race (hvis blanding, venligst notér den dominerende race):  

Køn:  

Neutraliseret:  

Fødselsdag:  

Kattens alder, da du fik den:  

Hvorfra har du fået katten (f.eks. privat, kattehjem):  

 
 

Årsag til anskaffelsen af katten: 

 

Kan din kat nogen triks – hvis ja, hvilke: 
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Hvordan synes du din kat er til at lære (sæt kryds): 

    Gennemsnitlig 

    Dårlig 

    God 

 

Hvordan retter du din kat, når han/hun gør noget han/hun ikke må: 

 

Hvordan belønner du din kat, når han/hun har gjort noget godt: 

 

Hvordan vil du beskrive din kats personlighed: 

 

Slikker eller nipper din kat sig selv meget: 

 

Udviser din kat sexuel adfærd: 

 

Er din kat på nuværende tidspunkt på noget medicin eller supplement (som allergi medicin) - hvis 

ja, venligst skriv hvilke og dosering: 

 

Vaccinations status + dato for sidste ormekur: 

 

Har din kat fået medicin for sin adfærd før i tiden - hvis ja, venligst notér navn og dosering: 

 

Får din kat medicin for sin adfærd nu - hvis ja, venligst notér navn og dosering: 

 

Venligst list din kats fem yndlingsspise (hvor 1 er bedst): 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Venligst list din kats fem yndlingslegetøj (hvor 1 er bedst): 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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Din kats historie og udvikling 

Detaljer om din kats tidlige liv (hvis bekendt med denne) inklusiv kuld størrelse: 

 

Hvordan har du gjort din kat renlig: 

 

Hvordan rettede du uheldighederne på dette tidspunkt: 

 

Hvor meget interaktion havde din kat med mennesker i de første år af dens liv: 

 

Har din kat lyst til at udforske når den er alene: 

 

Er din kat bange for noget eller er der noget den ikke bryder sig om: 

 

Hvornår gør din kat følgende: 

Miauv’er:  

Knurrer:  

Spinder:  

Andet:  

  
 

Reaktion overfor besøgende: 

Besøgende Reaktion 

Jævnligt besøgende:  

Ofte besøgende:  

Sjældne besøgende:  

Folk generelt:  

Andre katte i huset:  

Andre katte udenfor hjemmet:  

Andre dyr:  

  
 

Hvad er din kats yndlings beskæftigelse: 

 

Hvad kan din kat mindst lide at foretage sig: 
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Din kats rutine 

Beskriv 24 timer i din kats liv (inklusiv lege/træningstid, spisetid, toiletrutine): 

 

Har din kat adgang til haven – hvis ja, er det kontrolleret eller har han/hun fri adgang: 

 

Hvor meget tid tilbringer din kat udendørs om dagen: 

 

Fanger din kat byttedyr og tager han/hun dem med ind: 

 

Hvor kan man typisk finde din kat i løbet af dagen: 

 

Er din kat meget aktiv om natten: 

 

Hvor sover din kat: 

 

Hvor er din kat i løbet af dagen når der ikke er nogen hjemme: 

 

Går din kat på toilettet eller ødelægger han/hun ting mens du er væk: 

 

Hvor længe er din kat alene uden mennesker på en almindelig dag: 

 

Hvor er din kat, når I spiser: 

 

Leger din kat – hvis ja, venligst detaljér: 

 

Leger du med din kat – hvis ja, venligst uddyb hvordan: 

 

Hvem begynder leg – dig eller din kat: 

 

Hvilke typer legetøj leger din kat med: 

 

Er der et specielt tidspunkt i løbet af dagen, hvor der leges eller trænes med ham/hende: 
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Har din kat et kradsebræt: 

 

Har der været ændringer i den daglige rutine (f.eks. nye arbejdstider, baby, nye besøgende, flyttet): 

 

 

Din kats kost 

Type af mad + mængde:  

Tidspunkt for fodring:  

Hvem fodrer den:  

Er din kat beskyttende overfor sin mad:  

Hvordan er dens appetit:  

Hvor meget drikker den på en dag:  

Supplements og godbidder:  

  

 

Miljø 

Hvordan bor du (lejlighed/hus/andet):  

Hvor meget adgang har din kat til hjemmet:  

Har du en kattebakke – hvis ja, hvor mange:  

  

Hvilken type er kattebakken(erne) (dækket/åben, form, størrelse): 

 

Hvor er kattebakken(erne) placeret: 

 

Hvilken bund er der i kattebakken(erne): 

 

Bliver det altid lavet på samme måde: 

 

Hvor ofte renser du kattebakken(erne): 

 

Hvor ofte tømmes de(n) helt: 
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Hvordan reagerer din kat på følgende (sæt kryds): 

Håndtering: 

    Tolererer 

    Nyder 

    Modsætter sig 

 

Pleje: 

    Tolererer 

    Nyder 

    Modsætter sig 

 

Plejer din kat sig selv meget – hvis ja, hvor: 

 

Er der nogen form for aggression (knurre, hvæse, bide) i følgende tilfælde: 

Når din kat bliver: Voksen kvinde Voksen mand Børn En bestemt person 

Plejet:     

Forstyrret ved søvn:     

Irrettesat:     

Nusset/krammet:     

Andet:     

     
 

 

 

Det aktuelle problem 

Hvornår startede det: 

 

Hvor længe har det varet: 

 

Hvor gammel var din kat da det startede: 

 

Hvor oplever du problemet (sted, eller sted i hjemmet) og med hvem: 

 

Hvor ofte oplever du problemet (dagligt/ugenligt/månedligt eller årligt): 

 

Hvornår oplever du problemet (på et bestemt tidspunkt i døgnet, ved specielle begivenheder, andet): 
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Er din kat alene eller er der familiemedlemmer til stede: 

 

Beskriv din kats udseende når problemet opstår: 

 

Venligst beskriv det første tilfælde du kan huske, sidste gang det skete og et tredje som du kan 

huske, dvs. 3 tilfælde i det hele. Beskriv situationen som var det en film: 

Første: 

 

Sidste: 

 

Tilfældigt: 

 

Hvad har der været gjort for at løse problemet: 

 

Er problemet blevet (sæt kryds): 

    Bedre 

    Værre 

    Ingen forandring 

 

Har du mistanke om årsagen til problemet: 

 

Andre detaljer om problemet: 

 

Andre adfærdsproblemer: 

 

Hvad synes hvert enkelt familiemedlem om problemet: 

 

Under hvilke omstændigheder vil du overveje aflivning: 

 

Hvad håber du i sidste ende at opnå med din kat: 

 

Venligst giv øvrig information som du mener, er relevant: 

 

 

Hvis problemet involverer aggression 
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Beskriv det seneste tilfælde og omgivelserne det skete i. Prøv at være så præcis som mulig som hvis 

du beskriver et billede. 

Hvor var din kat: 

 

Hvor var de andre i forhold til din kat: 

 

Hvad lavede de andre før tilfældet: 

 

Hvad lavede din kat før tilfældet: 

 

Hvordan var din kats kropsholding (ører, hale, ansigt, hår, mv.): 

 

Hvad var din reaktion: 

 

Hvad var personens/kattens (de involveredes) reaktion: 

 

Hvordan reagerede din kat på denne reaktion/de reaktioner: 

 

Forsøgte du at afstraffe din kat (verbalt/nonverbalt): 

 

Hvis der var bidsår, hvilken type sår var det (blåt mærke, lille bidsår, kødsår): 

 

Andet du mener, er vigtigt: 

 

 

Hvis problemet involverer urinering indendørs 

Foregår det når (sæt kryds): 

    Du er væk 

    Når der er nogen hjemme 

 

Venligst tegn en plan over dit hus eller uddyb, hvor urineringen typisk foregår: 

 

 

Øvrig information 
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