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Hvad er sterilisation?
Sterilisering af katten er en
neutraliseringsform, hvor
dyrlægen ved en operation
fjerner hunkattens livmoder og
æggestokke. Det betyder, at din
kat ikke kommer i løbetid, og at
den ikke kan få killinger. Samtidig
forhindrer en sterilisation
sygdomme i livmoder og
æggestokke, som f.eks.
livmoderbetændelse. Sterilisation
nedsætter også risikoen for
sygdommene katte-AIDS og
katteleukæmi, som dels kan
overføres ved bid, dels ved
seksuel kontakt.
Du kan også som ejer vælge at
sterilisere katten ved at give den
p-piller. Det er en
hormonbehandling, katten kan få
for at undgå, at den kommer i
løbetid. P-piller er receptpligtig
medicin og kan først udleveres,
når dyrlægen har undersøgt din
kat. P-piller skal gives en gang
om ugen, og det er vigtigt at
overholde doseringen
omhyggeligt.
Hvornår skal man vælge
sterilisation?
Du kan vælge at lade din kat
blive steriliseret, hvis du vil
undgå, at den kommer i løbetid,
bliver parret og får killinger.
Samtidig bliver alvorlige
sygdomme forebygget eller
undgået.
Fordelen ved p-piller er, at man
har mulighed for at stoppe
behandlingen, hvis du alligevel
ønsker, at din hunkat skal have
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Allerede få dage efter steriliseringen er såret ved at hele pænt, og efter 10
dage kan trådene fjernes.

killinger. Desuden kan det være
en fordel, at katten ikke kommer i
løbetid med alt hvad det
indebærer af kattejammer,
slagsmål og ballade mellem
hankatte om natten.
Er der bivirkninger ved, at
min kat bliver steriliseret?
Ulemperne ved en sterilisation
er, at din kat skal gennemgå en
operation under fuld narkose.
Men en ung, sund og rask kat
tåler langt bedre en operation
end en ældre kat, som kan have
udviklet livmoderbetændelse
eller kræft i mælkekirtlerne, og
hvor en operation er nødvendig
for at redde kattens liv.
Steriliserede katte har lettere ved
at blive tykke end ikkesteriliserede katte, men det
problem kan du løse med
passende fodring.
Ulemperne ved p-piller er først
og fremmest, at hormonbehandlingen øger risikoen for, at din kat
kan udvikle livmoderbetændelse
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og kræft i mælkekirtlerne.
Desuden er der en øget risiko for
udvikling af sukkersyge.
Samtidig kan det være en
ulempe, at p-piller i det lange løb
er en dyrere løsning end
sterilisation.
Du kan kontakte dyrlægen,
hvis…
…du har fået en hunkat og
ønsker at undgå, at den kommer
i løbetid. Ud fra dine ønsker og
din kats alder, vil dyrlægen kunne
rådgive dig om den bedste
løsning for din kat.

