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Spørgeskema – adfærdsproblemer, kat 

 
Du/I bedes udfylde følgende skema og sende det til klinikken inden adfærdskonsultationen. 

Skemaet er et standardskema der bruges af dyrlægen til at indkredse adfærdsproblemerne.   

Besvar venligst alle spørgsmålene selvom du ikke synes de alle er lige relevante.  

Det er vigtigt at alle i familien deltager i at udfylde skemaet. Der kan være stor forskel på hvordan 

de enkelte familiemedlemmer opfatter problemet, og det er HELT i orden! Men det er vigtigt at få 

de forskellige meninger med, for at få belyst problemet. 

Hvis du/I synes det er svært at formulere svarene skriftligt, er I velkomne til blot at skrive stikord, 

så uddybes spørgsmålene under konsultationen.
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Dato:__________   Ejers navn/tlf nr:___________________________________________________ 

Kattens navn/alder/køn/race:________________________________________________________ 

Er katten steriliseret/kastreret?:___________ hvis ja, hvornår?:_____________________________ 

Antal børn/alder i husstanden:_______________________________________________________ 

Antal voksne:_______  antal hunde:_______ antal katte:_________ andre dyr:________________ 

Kattens foder: 

Får katten vådkost dagligt?: ______ hvor meget?_______ tørkost?:_______hvor meget?:________ 

Køber I forskelligt kattemad eller får katten det samme hele tiden?:_________________________ 

Kattebakker: 

 Antal:_______   Kassestørrelse i cm: ____________________ er der høje kanter på kassen?:____ 

hvilken type kattegrus anvendes:________________________________________________ 

Hvor tit skiftes: noget af gruset: ______________  tømmes hele bakken/bakkerne:_____________   

 

Hvor er katten mest, når den er alene hjemme?:________________________________________ 

Og når der er nogen hjemme?:_______________________________________________________ 

Får katten medicin? Hvis ja, hvilken?:_________________________________________________ 

Har katten fejlet noget? hvis ja, hvad?________________________________________________   

Har den nogle kroniske sygdomme?:__________________________________________________ 

Beskriv kattens adfærdsproblem(er) så udførligt som muligt på bagsiden af papiret. Hvis der er flere 

problemer, så beskriv dem i prioriteret rækkefølge, med dem der er værst for jer først.      Husk at nævne 

alle problemer, også dem hvor I ikke er enige! 

Hvis adfærdsproblemet er urenlighed, så lav venligst en skitse over huset og markér hvor urenligheden 

forekommer og hvor kattens mad og kattebakke er placeret. 
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Hvornår opstod problemet(erne) første gang?:__________________________________________ 

Hvor tit opstår det nu? (dagligt/ugentligt etc):______________________________________________ 

Kan I forudse hvornår problemet(erne) opstår?:_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Har I gjort noget for at løse problemet(erne), hvis ja, hvad?:_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Hvilken effekt har det haft?:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Hvad skal der til for, at I føler, at problemet (erne) er løst? (skal adfærden ophøre helt eller er det 

tilfredsstillende at der kommer små forbedringer?):________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Hvad sker der, hvis problemet(erne) ikke kan løses tilfredsstillende? (har I f.eks overvejet aflivning 

af katten/at finde et nyt hjem til den etc.)______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


