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 V
i har nettopp konstatert 
kattepest i Arendalsdis-
triktet. Dette er en al-
vorlig smittsom sykdom 
hos katt som ofte er dø-
delig, spesielt hos unge 

uvaksinerte katter. Dette retter fokus 
på hvorfor vaksinering av hund og katt 
er så viktig, sier dyrlege Solvejg Kna-
genhjelm ved Agder Dyreklinikk.

Sammen med kollega Camilla  
Lilleholt er hun ute hos Dyrebeskyttel-

sen i Aust-Agder på Kverve i Froland 
for å beskytte kattene mot pesten som 
har brutt ut.

Vanlig i Norge. Dyrlegene kan fortelle  
at kattepest er relativt vanlig i Norge. 
Sykdommen kan være dødelig og  
forårsakes av et parvovirus. Viruset er 
svært overlevelsesdyktig utenfor verts-
dyret og smitten spres både ved direkte 
kontakt mellom katter og indirekte via 
omgivelsene. I katten vil særlig de hvite 
blodlegemene bli angrepet, men også 
tarmceller og nerveceller kan infiseres. 

– Katter med klassisk akutt kattepest 
har symptomer som buksmerter, feber, 
diaré, tap av matlyst, nedstemthet og 
oppkast. De kan ofte dø før de viser 
noen av disse symptomene. Sykdom-
men er spesielt farlig for kattunger, 
men også eldre katter kan bli syke, in-
formerer Solvejg. 

– Hvordan kan en hindre smitte? 
– Det er nok spesielt villkatter  

som sprer kattepestviruset. Enkelte dyr 
kan være bærer av viruset uten å bli 

Det har oppstått en lei katte-
pine i Arendal med flere til-
feller av pest. Denne uken ble 
40 katter vaksinert hos Dyre-
beskyttelsen på Kverve gård i 
Froland.

Pest og 
plage 
for pus

Et stikk og pus går en sikker fremtid i møte mot den farlige pesten. Dyrlegene Solvejg                       Knagenhjelm og Camilla Lilleholt hadde det travelt med å stikke alle 40 kattene på Kverve i Froland.
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spesielt syke av den selv. På den må-
ten kan de skille ut virus og spre 
smitte over mange år. Vi har dess-
verre et stort antall villkatter som 
går rundt i hele Arendalsdistriktet, 
sier Solvejg.

Den vanlige årlige kattevaksinen 
beskytter mot sykdommen, hevder 
dyrlegene. Vaksinen må tas to gan-
ger med tre-fire ukers mellomrom og 
gir beskyttelse i opptil tre år.

Kattunger vaksineres første gang 

når de er ca. 12 uker gamle, Deretter 
ny dose 3–4 uker senere. Da er kat-
ten grunnvaksinert. Deretter skal 
man vaksinere årlig. 

Det er debatt om vi overvaksinerer 
i dag. Vaksinen mot «katteinfluen-
sa» har beskyttelse bare i et år, mens 
vaksiner mot kattepest har beskyt-
telse i tre år. Vaksine mot «kattein-
fluensa» og kattepest er en kombi-
nasjonsvaksine, derfor blir katter i 
dag vaksinert hvert år.
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Solvejg Knagenhjelm

Camilla Lilleholt

Hva vaksineres det mot?
Parvovirus (hund), Smittsom le-
verbetennelse (hund), Valpesyke 
(hund), Kennelhoste (hund), Kat-
tepest (katt), Herpes og calicivi-
rus og Chlamydia kan hunder og 
katter vaksineres mot.

Valper vaksineres første gang 
ved 12 ukers alder. Enkelte opp-
drettere vaksinerer i tillegg val-
pene ved 8 ukers alder, før de 
leveres. I de fleste tilfeller er ikke 
dette egentlig nødvendig, da 
valpene fortsatt har antistoffer 
fra mora. Den viktigste er ved 12 
uker. Deretter skal hunden vaksi-
neres når den er ett år gammel. 
Etter dette anbefales årlig revak-
sinering mot kennelhoste, mens 
man vaksinerer hvert 3. år mot 
parvo, smittsom leverbetennelse 
og valpesyke.

Tisper som skal avles på vaksi-
neres før parring eller i begyn-
nelsen av drektigheten, slik at 
valpene får mest mulig beskyt-
telse gjennom morsmelken. 

Kattunger vaksineres første 
gang når de er ca. 12 uker gamle, 
Deretter ny dose tre-fire uker se-
nere. Da er katten grunnvaksi-
nert. Deretter skal man vaksine-
re årlig. Det er debatt om vi 
overvaksinerer i dag. Vaksinen 
mot «katteinfluensa» har be-
skyttelse bare i et år, mens vak-
siner mot kattepest har beskyt-
telse i tre år. Vaksine mot  
«katteinfluensa» og kattepest er 
en kombinasjonsvaksine, derfor 
blir katter i dag vaksinert hvert 
år.

Til voksne katter (over to år), 
som ikke har blitt vaksinert tidli-
gere, holder det med én vaksine 
som grunnvaksine, deretter 
hvert år, om smittepresset i mil-
jøet ikke er for stort.

Bare friske dyr skal vaksineres.
Hilsen Solvejg

Jeg har en bichon frise på to år 
som klør så den biter seg til 
blods. Vi har vært gjennom en 
lang liste hos veterinæren uten 
at vi har funnet ut av den. Det 
siste er et fôr som er helt rent. 
Dette har hun gått på i nesten 
8 uker i tillegg til kortison og 

penicillin. Penicillin fordi hun 
fikk betente sår. Når vi sluttet 
på kortison tok det bare noen 
dager før kløingen og bitingen 
kom tilbake. Dette må vel bety 
av problemet ikke kommer fra 
fôret?

Utredning av en kløepasient 
hos dyrlege er en prosess som 
nødvendigvis går over flere 
trinn. Vanligste er å først ute-
lukke parasitter i pels og hud, 
deretter å ekskludere fôrallergi. 
Dette gjøres ved å sette hunden 
på en åtte ukers kur med et spe-
sielt fôr med hydroliserte protei-
ner. Siden det i fôret er protei-
nene man kan utvikle allergi 
overfor, vil det å fjerne disse i 
fôret, kunne utelukke fôrallergi 
som årsak til kløeproblemet.

Ofte må man samtidig be-
handle bakterielle infeksjoner og 
eventuelt soppinfeksjoner som 
oppstår på grunn av ubalansen i 
huden mens utredningen pågår. 
Dette gjøres ved hjelp av ulike 
antibakterielle midler og midler 
som virker mot sopp.

Diagnosen Atopi er en eksklu-
deringsdiagnose. Det vil si at når 
man kan utelukke fôrallergi, pa-
rasitter, bakterielle infeksjoner 
og lignende som årsak til kløen 
tar man en blodprøve som sjek-
ker mot antistoffer i blodet. Der-
som hunden har slike antistoffer 
i blodet betyr det at den er aller-
gisk mot noe den puster inn.

I og med at din hund allerede 
har vært gjennom en del av den-
ne utredningen og blir bedre av 
å dempe immunsystemet med 
kortison/prednisolon har jeg en 
sterk mistanke om at dette kan 
dreie seg om atopi.

Jeg anbefaler deg sterkt at du 
på nytt oppsøker veterinær og 
får hunden din ferdigutredet 
med hensyn til dette. Av erfaring 
blir en atopiker sjeldent helt bra 
av seg selv, selv om intensiteten 
på symptomene for eksempel 
kan ha sesongvariasjoner. Som 
regel kreves behandling med for 
eksempel immunisering, fettsy-
retilskudd, behandling med anti-
histaminer, atopika eller liknen-
de.

Hilsen Camilla

KonTAKT oss
Har du dyrespørsmål du ønsker å 
få svar på i denne spalten 
eller bilder av deg og kjæledyret ditt, 
skriv til 

dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!
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Viktig vaksine. – Hvorfor er det viktig å gi 
kattene vaksine?

– Vaksinering er en viktig, billig og ef-
fektiv måte å forhindre sykdom på. Flere 
av de sykdommene vi vaksinerer for finnes 
det ingen effektiv behandling mot. Årlig 
revaksinering av hunder og katter har ført 
til at vi i Norge har et lavt smittepress på 
alvorlige sykdommer som er vanlig i andre 
land. Det er derfor viktig at vi fortsetter å 
vaksinere og dermed får friskere dyr og 
lite smitte, hevder Solvejg.
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