
Äger du perser och/eller exotic? Ta chansen och låt din katt vara 
med i den första svenska studien inriktad på persers och exotics 
hälsa!
Under 2017 kommer veterinärer från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) att medverka på några av 
kattutställningarna, främst i Stockholmsregionen och Uppland, för att göra en screening av perser 
och exotic. Syftet är att få fram kunskap om hur brakycefali (trubbnosighet) hos katt påverkar kattens 
hälsa. Resultaten av studien kommer att ligga till grund för att vägleda det framtida avelsarbetet samt 
utformningen av en raspolicy för perser och exotic. SPEXUS (rasringen för perser och exotic i Sverige) 
samt den SVERAK-anslutna kattklubben Perserkatten (PK) är sponsorer av studien, och SVERAKs 
styrelse är positiva till dess genomförande på utställningar. 

Första tillfället blir på Västerås Kattklubbs (VRKs) utställning 22/4 i Västerås.

Så här kommer det att gå till: 

* På morgonen får alla utställare av perser och/eller exotic en enkät att fylla i under dagen när  
 det finns tid för det. Enkäten handlar om kattens levnadsvanor, matvanor, ögon och andnings 
 vägar. Ifylld enkät lämnas till veterinären på plats, som tar emot katten för undersökning när  
 det passar under utställningsdagen. Obs: endast vuxna katter (> 10 månader) är aktuella för  
 undersökning. 

* Veterinären kommer att hålla till vid ett bord i utställningshallen och finns på plats tills alla  
 katter är undersökta. Man går dit när det passar, gärna så tidigt som möjligt så att det inte upp 
 står trafikstockning mot slutet av dagen. 

* Undersökningen tar 5-7 minuter. Ägaren eller motsvarande kommer att vara med under hela  
 tiden.

*   Veterinären kommer att titta på nosen och ögonens anatomi, andningsfrekvens och andnings 
 mönster, samt hörntändernas placering. Katten kommer också att fotograferas framifrån och  
 från sidan. Kattens chipnummer kommer att läsas av och noteras i samband med enkät och 
 fotografier för att säkerställa att det är rätt katt som utvärderas, för att rätt fotografier ska kunna  
 kopplas ihop med rätt enkät samt för att inte samma katt ska utvärderas flera gånger. 
 Inga uppgifter kommer dock att kunna härledas till en enskild katt eller ägare i det slut-
 giltiga materialet.

Deltagande i studien är frivilligt. Det är dock av största vikt att så många katter som möjligt är med i 
studien för att kunna uppnå säkra resultat och för att få fram riktlinjer för fortsatt god hälsa i framti-
den hos dessa kattraser.

Vi hoppas att så många som möjligt deltar i denna för våra raser så viktiga och unika studie! 
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