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ASHA: livslängdsenkäten
Text och diagramm:
Carin Sahlberg, ASHA
Det har gått fem år sedan Aby- & Somaliringens Hälsooch Avelsråd (ASHA) publicerade resultaten av den
förra livslängdsenkäten. Här presenteras en sammanfattning av vad som rapporterats sedan förra gången
samt en jämförelse med föregående femårsperiod.
Till enkäten rapporterades data om 88 katter. 47 av
dessa var abessinier, 5 var abyvarianter och 36 var
somalikatter. 46 av katterna var honor och 42 var
hanar. De allra flesta katter var svenska, 82 stycken,
endast 6 stycken rapporterar om katter från det övriga
Norden.
En fjärdedel av katterna blev 13-14 år gamla. Nästan
lika stor är gruppen som blev 11-12 år
gamla och den tredje största
ålderskategorin var katter som levde
till 15-16-års ålder. Över hälften av
alla rapporterade katter levde i minst
och somalierna blev äldre än 19 år.
Jämfört med föregående enkät har
det skett en tydlig förskjutning mot
högre åldersgrupper samtidigt som
färre yngre katter avlidit.
Skillnaden i dödlighet mellan raserna
är obetydlig upp till10 års ålder, men
sedan tycktes abessinierna leva något
längre än somalikatterna. Intressant
var att aby-varianterna hade den
högsta medelåldern, alla fem blev
minst 13 år gamla, men det behövs
fler katter för att statistiskt vara av
betydelse.

-

De flesta katter, 55 stycken, hade inte
använts i avel. 17 hade fått 1-2 kullar,
-4 kullar och 5 stycken
hade fått 5-6 kullar. Ingen hade fått
fler än 6 kullar. Skillnaden mellan
könen var inte stor, men något fler
honor än hanar hade fått avkomma.
Jämfört med föregående femårsperiod hade det inte heller skett
någon förändring i antalet avelskatter. Under båda perioder hade 61
respektive 63 procent av katterna
inte använts i aveln.
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Varför dog eller avlivades katten?

Den vanligaste dödsorsaken hos våra katter var
cancer, nästan en fjärdedel av rapporterna anger olika
slag av tumörer som orsak till att katten dog eller
måste avlivas. 20 procent av katterna dog i någon
form av njursjukdom och den tredje största
dödsorsaken var allmän ålderdomssvaghet. I denna
tredje grupp ingår antagligen också katter som inte
fått någon preciserad dödsorsak men som till exempel
kan ha lidit av en odiagnostiserad tumör, njur eller
leversjukdom. Dessa tre dödsorsaker var de samma
som också var störst i den föregående enkäten, men
nu hade cancer gått om njursjukdomar som största
dödsorsak. Endast två av katterna hade obducerats.
Den största skillnaden till föregående livslängdsenkät
var antalet rapporter, 88 resp. 149. En orsak kunde
vara att det i den första enkäten ingick katter från en
längre tidsperiod, dvs före år 2011. I den nya enkäten
hade vi även lagt till fler alternativ till varför katten
hade dött eller avlivats.

Antal

%

Tumörer, cancer

21

24%

Njursjukdom

18

20%

Allmän ålderdomssvaghet

11

13%

Leversjukdom

5

6%

Annan orsak, se nedan

5

6%

Urinvägsinfektioner, urinstenar (FUS)

4

5%

Okänd dödsorsak

3

3%

Mag- och/eller tarmsjukdom

3

3%

Tand- och/eller munproblem

3

3%

Blodpropp/blödning (hjärta, hjärna, artär)

2

2%

Annan olycka, förgiftning, trauma

2

2%

Diabetes

2

2%

Led- och/eller ryggproblem

2

2%

Svår allergi och/eller klåda

2

2%

Infektionssjukdom

1

1%

Trafikolycka

1

1%

Beteendeproblem

1

1%

Hjärtsjukdom

1

1%

Misstänkt FIP

1

1%

PK-brist

0

0%

Diagnosticerad FIP (obduktion)

0

0%

Kunde inte ha kvar katten

0

0%

Lungsjukdom

0

0%

0

0%

ASHA vill tacka alla aby och somaliägare som FeLV
deltagit i enkäten. Om intresset finns kvar kommer vi
att fortsätta med en ny femårsperiod och tar också
gärna emot förslag på förbättringar.
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