
Smittsamma sjukdomar 
hos katt  
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Felis silvestris catus

• Ökendjur

• Solitär

• Alla katter har revir

• Lagstiftning katter i grupp max 15 vuxna 

• Problemen ökar när antalet katter i gruppen 
ökar
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Faktorer som påverkar

• Solitär

• Katten själv

• Immunstatus

• Stress 

Varför blir katten sjuk?
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Smittvägar

En smitta kan vara Direkt eller Indirekt 

• Kontaktsmitta
• Droppsmitta
• Luftburen smitta
• Vattenburen smitta
• Blodburen smitta
• Fekal-oral smitta
• Smitta via djur och insekter
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Vanliga smittvägar katthem

• Nya individer på katthemmet  

• Introduktion av smitta via människor

• Kattlådor – avföring 

• Inventarier
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Smittämnen

• Parasiter – invärtes- utvärtes

• Svamp
• Bakterier
• Virus 
• Zoonos är sjukdomar eller smittämnen som på ett 

naturligt sätt kan spridas mellan djur och 
människor. Zoonoser i föreläsningen är markerade 
med en * 
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Parasiter

Parasiter lever i eller på andra levande organismer 
från vilka de tar sin näring och orsakar skada. Det 
finns olika grupper av parasiter: encelliga 
(protozoer), maskar (helminter), insekter och 
spindeldjur. I Sverige förekommer parasiter hos 
nästan alla djurslag och de kan orsaka klinisk 
sjukdom hos värddjuret.
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Protozoer (encelliga)

Koccidier

Giardia intestinalis *

Toxoplasma gondii *

Trichomonas foetus
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Koccidier

• Isospora spp 
• Encellig parasit, I. felis – I. rivolta
• Finns hos både friska och sjuka 

djur
• Kan orsaka diarré hos kattungar
• Överlever länge i miljön 
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Giardia intestinalis *  

• Zoonos 
• Encellig parasit som lever i tarmslemhinnan
• Opportunist
• Finns hos både friska och sjuka djur
• Periodisk (intermittent) diarré och 

viktminskning
• Svårsanerad
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Toxoplasma Gondii *

• Zoonos  
• Katten är huvudvärd
• Smittar via avföringen
• Inga specifika symptom
• Kan orsaka abort, missbildningar eller medfödd 

infektion hos människa och andra djur
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Tritrichomonas Foetus

• Förekommer hos alla katter
• Relativt ”ny” encellig parasit hos katt 
• Smittar via avföring
• Många katter per ytenhet ökar risken för 

infektion
• Misstänk vid långvariga diarréer 
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Invärtes parasiter - mask 

Bandmask – Hydatigera (Taenia) taeniformis 

Spolmask* – Toxocara cati, 
Toxascaris leonina

Rävens dvärgbandmask* - Echinococcus 
multilocularis

Lungmask

Lillemor Wodmar                                           
Svenska Djurskyddsföreningen        



Utvärtes parasiter

 Fästingar

 Skabb – rävskabb - öronskabb 

 Loppor

 Löss

Mjällkvalster - långhåriga katter
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Infektionssjukdomar 

Infektionssjukdom är en sjukdom 
orsakad av ett smittämne t.ex.

• Svamp

• Bakterier

• Virus
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Ringorm*

Ringormssvamp

• Microsporum canis
• Trichophyton mentagrophytes
• Zoonos
• Symtomfria smittbärare
• Direkt och indirekt smitta
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Ringorm*

SVA 
Ringorm i kattgrupper – behandling och 
sanering 

https://www.sva.se/djurhalsa/katt/infek
tionssjukdomar-katt/ringorm-
katt/ringorm-i-kattgrupper
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Bakterier

 Campylobakter ssp.*

 Escherichia coli

 Salmonella ssp* - anmälningspliktig
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Bakterier

Clamydophilia felis (ingår i kattsnuvekomplexet)

Bordetella bronchiseptica* (ingår i 
kattsnuvekomplexet)

Mycoplasma felis
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Bakterier

 Pasteurella Multocida

 Mykoplasma haemofelis

 MRSA* 

 MRSP*
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Bakterier

 Kvinna dog efter kattbett!

 Pasteurella Multocida

 Finns i munnen hos katt, anaerob 

 Sårtvätt – väteperoxid

 Uppsök läkare
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Virus

Virus
Feline coronavirus, FCoV – FIP
Feline immunodeficiency virus – FIV
Felint panleukopenivirus – FPV

(parvo – kattpest)

Felint leukemivirus – FeLV
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Felint Corona virus FCoV – FIP 

 Vanligt förekommande hos svenska katter 
 Tarmform – mycket smittsam – ger diarré ffa 

hos kattungar
 Smittar via infekterad avföring (kattlådor)
 Symtomfria smittbärare
 FIP-form – smittar inte – torr/våt form -

obotlig, dödlig
 Känslig för vanliga rengöringsmedel
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Missnöje med kattköp – FIP 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
rekommenderar en kattuppfödare i Örkelljunga 
att ersätta en missnöjd kund i småland. Detta 
efter att katten en månad efter köpet blev så 
sjuk att den måste avlivas.
Uppfödaren räknas som näringsidkare medför 
att konsumentköplagen gäller.
Upp till säljaren att bevisa att katten var frisk 
vid tiden för köpet. 
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Feline immunodeficiency virus - FIV

 ”Kattens HIV”
 Skadar immunförsvaret
 Smittspridning ffa via bett eller sår
 Vanlig i länder med stora halvvilda 

kattpopulationer
Ovanlig i Sverige – fåtal fall per år
 Symtom ffa hos äldre katter
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KATTPEST  
Felint panleukopenivirus - FPV

 Kattpest – Parvo
 Symtomfria smittbärare
 Smittspridning direkt och indirekt 
 Varierande symtom 
 Noggrann rengöring och därefter desinficering 

med medel som är verksamt mot just 
parvovirus

 Profylax - vaccinera
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Felint leukemivirus - FeLV

Olika  subtyper - FeLV-A  
Känsligt för de flesta vanliga 

rengöringsmetoderna
Smittoväg, utsöndras via saliv, 

”putsning” 
Förebyggande åtgärder 
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Virus

Virus
Feline herpes – FHV –

kattsnuvekomplexet

Felint calicivirus – FCV –
kattsnuvekomplexet
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Felint herpesvirus – FHV-1

Ingår i kattsnuvekomplexet
Miljöer med många katter 
Direkt smittspridning
Bärare av viruset hela livet
Symptomfria smittbärare
Varierande sjukdomsbild
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Felint calicivirus – FCV

Ingår i kattsnuvekomplexet
Miljöer med många katter 
Direkt smittspridning
Symptomfria smittbärare
Varierande sjukdomsbild
Virulent systemic feline calicvirus

disease 
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Kattsnuvekomplexet

Infektion i kattens övre luftvägar
Vanligt i miljöer med många katter 
Direkt och indirekt smitta
Symtomfria smittbärare
Symtom – snuva, nysningar, feber, 

rinnande ögon, sår i munnen och 
svalget, luftrörskatarr  
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Smittoämnen som ingår 

Virus
Feline herpes – FHV
Felint calicivirus – FCV

Bakterier
Clamydophilia felis* 
Bordetella bronchiseptica
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Hur skyddar vi våra katter från smitta?

 Handtvätt – handtvätt – handtvätt!
 Hygienregler
 Utbildning - personal – volontärer
 Besökare
 Introduktion av nya katter 
 Karantän
Mindre kattgrupper utan inbördes kontakt
 Kattlådor – inventarier
 Vaccinering
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Om smitta brutit ut!

Isolera katter med smitta
Provta för misstänkta smittämnen
Tvätta händerna mellan kattgrupperna
Ta hand om de friskaste katterna först
Sälj aldrig en katt med diarré
Informera alltid köpare om sjukdoms 

status
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The End
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