PLEJEFAMILIE
MANUAL

Inden du melder
dig som
plejefamilie
I første omgang må du gøre
op med dig selv, om du har
tiden og lysten til at opfostre
et kuld killinger. De er selvfølgelig utroligt søde, men
det er et krævende arbejde,
som indebærer rengøring
af og omkring killingerne
og selvfølgelig masser af
stimulering i form af leg og
kæl. Desuden skal du hurtigt
kunne komme ud til vores
dyrlæge, hvis der opstår problemer, og det er nødvendigt
at besøge os løbende for
vaccination, afhentning af
foder og grus etc.
Du skal også vurdere, om
du har plads til en mor med
killinger, eller om der kun
er plads til et kuld moderløse killinger.
Din egen kat
Hvis du selv har kat i hjemmet, skal den være vaccineret inden for det seneste år
og være neutraliseret, dvs.
kastreret eller steriliseret.
Hvis det er en udekat, skal
den tjekkes for lopper, inden du henter killingerne.
Hold kat og killinger adskilt det første stykke tid.
Derefter må de gerne være
sammen, når der er nogen

hjemme. Når de skal være
alene hjemme, skal killingerne tilbage på deres værelse.
Dog skal kattene holdes adskilt, hvis der er en morkat
med, så moren ikke bliver
stresset af andre katte og
afviser sine killinger.
Vær opmærksom på at der
er en risiko for, at killingerne smitter din egen kat
med forkølelse, øremider
eller lopper. Dette gælder
selvfølgelig også den anden
vej rundt.
Når du kommer
for at hente killingerne
Vi vil på Kattehjemmet
udlevere alt, hvad der skal
bruges, såsom mad, tissebakke, grus, etc. Du må
meget gerne selv tage en
transportkasse med, hvis
det er muligt, ellers vil Kattehjemmet selvfølgelig også
stille sådan en til rådighed.
Vi vil derefter aftale en uge,
hvor killingerne er store
nok til at komme tilbage
til videreformidling, og
som plejefamilie skriver du
under på en kontrakt, hvor
der står, hvor mange killinger - evt. plus mor - du har
fået udleveret, og hvornår
de skal tilbage.

Hvornår er killingerne
gamle nok til at komme
tilbage?
Killingerne skal være i pleje
hos dig, til de er 12 uger
gamle. Herefter returneres
de til Kattehjemmet, hvor vi
finder blivende hjem til dem.
Hvad har vi gjort ved
killingerne inden udlevering?
Killingerne vil som udgangspunkt altid have fået ormekur,
loppetjek og et almindeligt
dyrlægetjek. Hvis killingerne
har lopper, vil dyrlægen have
givet dem loppekur.
Hvis du vælger at tage mor
med killinger, vil moderen udover sundhedstjek have fået
en vaccine, så killingerne får
antistoffer igennem hendes
modermælk. Er killingerne
seks uger eller ældre, har vi
allerede steriliseret og øremærket moren. Er killingerne
yngre, skal du komme ind til
os med moren, når de bliver
seks uger, så hun kan blive
steriliseret og øremærket.
NÅR DU FÅR KILLINGERNE HJEM
Hold killingerne på et
begrænset område
Mens morkat og killinger
venter i deres transport-

kasse, gør du klar på badeværelset eller et andet lille
rum. Dæk eventuelle huller
til og fjern farlige genstande
såsom flasker m.m. Luk
ALTID låger til vaskemaskiner m.m. og GLEM IKKE at
holde toiletbrættet nede.
Du indretter killingernes
værelse med mad, vand, kattebakke, soveplads, kradsetræ og legetøj. Du går naturligvis derud og ”snakker”
og hygger om kattefamilien
så meget som muligt. Efter
et par dage kan du også begynde at tage dem med ind
i eksempelvis stuen og kæle
med dem der. Kattene skal
tilbage på deres ”værelse”,
når de skal sove, og du ikke

er hjemme. Der er de mest
trygge og kan ikke komme
galt af sted!
PAS PÅ med træk og undgå
at killingerne bliver kolde.
Der skal ikke ret meget til,
før de bliver dødeligt forkølede. Hvis du vasker killingerne, tørrer du dem først
i et håndklæde og derefter
evt. med en hårtørrer.
HUSK at hverken morkat
eller killinger må komme
udenfor - heller ikke i sele.
De skal til hver en tid holdes indenfor i hjemmet.

Praktiske råd
Katte er fra naturens side
meget nysgerrige – nogle
gange så nysgerrige, at de
kan komme til skade.
Forholdsregler i hjemmet
Lad ikke nåle, elastikker,
ledninger, tegnestifter,
småt julepynt eller snore
ligge fremme. Hvis killingen
sluger en af disse genstande,
kan den få det galt i halsen,
eller – hvad der er endnu
værre – de spidse genstande
kan perforere maven eller
tarmene.

Sørg for at lukke lågen på
vaskemaskinen og sørg for
at holde låget lukket på
affaldsspande, toiletter og
syæsker. Opbevar desinfektions- og rengøringsmidler
utilgængeligt for katten.
Visse stueplanter kan være
farlige for katte. Du skal
særligt passe på: Julestjerner,
alle liljer, mistelten, mimoser, gummiplanter, filodendron, kalla, krokus, vildæbletræer og oleander.
FODRING
Killinger der IKKE spiser selv
Hvis killingerne ikke kan
spise selv og moren afviser

dem, skal de have modermælks-erstatning til killinger,
som du får udleveret på
Kattehjemmet. Brug sutteflaske eller engangssprøjter.
Læs brugsanvisningen grundigt med hensyn til, hvordan
du fodrer killingerne. Det
er vigtigt, at du koger vandet og lader det stå, til det
har stuetemperatur, inden
du blander modermælkserstatningen op.
Hvis du en dag kommer til
at mangle modermælkserstatning uden for Kattehjemmets åbningstid, kan du
blande lidt torskerogn op
i vand og bruge det, indtil
Kattehjemmet igen har
åbent. Killinger/katte kan
ikke tåle mælk fra køer!

NB! Killinger skal tage ca.
10-15 gram på om dagen.
Det vil sige ca. 100 gram
om ugen. Det er vigtigt, du
vejer killingerne hver dag,
og hvis de ikke tager på,
skal de have mere mad og
eventuelt til dyrlægen for at
blive tjekket. Hold i øvrigt
øje med om killingerne er
friske, vil spise, og om deres
afføring er i orden. Ellers
kontakt Kattehjemmet
eller kom ud i dyrlægens
åbningstid så killingen kan
blive tjekket. Helt små
killinger kan hurtigt blive
syge og dø i løbet af ganske
kort tid, hvis de ikke får den
hjælp, de skal have.

Normaltemperatur: 38,5 - 39 grader
Lopper:
Killinger under 5 uger:
Killinger over 5 uger:

Frontline
Capstar + Program Vet

Forkølelse:		

Ronaxan (antibiotikum)

Meget dårlig mave:

Noroclav (antibiotikum)

Orm:
Killinger under 500 gram: Banminth (spoleorm)
Killinger over 500 gram: Milbemax (spole- og bændelorm)
Vægt

Alder

100 g.
200 g.
270 g.
340 g.
410 g.
500 g.
600 g.
700 g.
800 g.
900 g.
1000 g.
1100 g.
1200 g.

Nyfødt
Ca. 1 uge
Ca. 2 uger
Ca. 3 uger
Ca. 4 uger
Ca. 5 uger
Ca. 6 uger
Ca. 7 uger
Ca. 8 uger
Ca. 9 uger
Ca. 10 uger
Ca. 11 uger
Ca. 12 uger

NB: Killinger med mor
har ofte en højere vægt
end her angivet.
Hun
HUSK ift. killingernes alder:
5 uger: Ormekur og evt. loppekur
6 uger: Sterilisation og øremærkning af morkatten
8 uger: 1. vaccine
12 uger: 2. vaccine
2. vaccine af morkatten må påregnes 4 uger efter 1.
vaccine er givet.

Han

NAVN: ________________________

SPIST

DRUKKET

DATO: _________________

URIN

AFFØRING VÆGT

1. DAG
_________________________________________________________

2. DAG
_________________________________________________________

3. DAG
_________________________________________________________

4. DAG
_________________________________________________________

5. DAG
_________________________________________________________

6. DAG
_________________________________________________________

7. DAG
_________________________________________________________

8. DAG

Kontrakt for plejefamilier
Mange tak fordi du vil være plejefamilie. Det er et stort arbejde, du går ind
til, så vi og kattene er dig meget taknemmelige.
Jeg har den _________ fået udleveret __________________________.
Jeg skriver under på, at kattene tilhører Inges Kattehjem, og at jeg afleverer
dem igen, når killingerne er 12 uger: Uge _______.
Det kan være meget hårdt at afgive kattene – men tænk på, at de får det
rigtig godt, og at du har gjort et stort stykke dyreværnsarbejde. Kattehjemmet har over 40 års erfaring i at formidle katte ud til gode hjem.
Jeg har fået udleveret mad mv. til killingerne og kontakter Kattehjemmet,
når jeg får brug for mere.
Jeg skriver også under på, at jeg har fået grundig mundtlig vejledning om,
hvordan jeg passer kattene. Desuden har jeg fået udleveret materiale, som
jeg læser. Jeg lover at ringe til Inges Kattehjem, hvis der er problemer, eller
kattene ikke trives.

Dato: __________

Underskrift:_____________________________

I behandling
Mod .................. _____________________
Start dato ......... _____________________
Slut dato .......... _____________________
Behandles med

_____________________

Dosis __________ , ____ x dagl. i ____ dage
1. gang

2. gang

3. gang

1. dag
2. dag
3. dag
4. dag
5. dag
6. dag
7. dag
8. dag
Inges Kattehjem
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Toiletbesøg
Helt små killinger kan IKKE
selv komme af med deres
urin og afføring. Moren sørger normalt for dette, men
hvis hun afviser killingerne,
er du nødt til at stimulere
dem til det. Massér derfor killingernes kønsdele
og bagdel med vædet vat,
indtil de selv kan komme af
med afføringen. Killingernes trang til at besørge er
størst lige efter, de har spist
eller sovet.

holder op med at spise
eller stopper med at have
afføring kontakt da STRAKS
Kattehjemmet.

KUN en grød af kogt torsk
eller anden fisk og kogte
purerede grønne ærter. Kom
fiskevandet i så killingen får
væske i sig.

Sygdomme

Server små måltider ofte.
Hvis der efter to - tre
dage ikke er nogen bedring, skal killingen tilses af
Kattehjemmets dyrlæge, og
medbring en afføringsprøve
så dyrlægen kan finde ud
af, om den dårlige mave er
behandlingskrævende. Hvis
diarréen skulle opstå op
til en weekend, bør man
komme herud i dyrlægens
åbningstid om fredagen,
så man ikke ender med at
stå med en rigtig syg killing
lørdag formiddag.

På Kattehjemmet gør vi alt
for at opfange eventuelle
sygdomme inden udlevering
af killingerne, men en gang
imellem kan man jo desværre godt komme ud, for at de
først bliver syge et stykke
tid efter udleveringen.

Killinger der spiser selv

Diarré

Når killingerne er ca. 4-5
uger, begynder de at spise
fast føde. Det vil sige vådfoder til killinger, som du vil få
udleveret på Kattehjemmet.
Bland det med modermælkserstatning til katte
eller vand, så det bliver til
en vælling. Begynd også så
småt at vænne killingerne
til tørfoder. I starten kan du
lade det bløde op med vand
eller modermælkserstatning.
Du giver killingerne frisk
mad og drikkelse ca. 3 gange
om dagen, som du lader stå
fremme til fri afbenyttelse
for alle kattene. Moren skal
spise killingernes tør- og
vådfoder.

Mange killinger og ungkatte
får nemt diarré, som kan
være svært at få bugt med.
Diarré ses hyppigt hos killinger, som er kommet for
tidligt fra deres mor, f. eks.
killinger der findes rundt
omkring, som har forvildet
sig væk, eller som mennesker
har efterladt forskellige steder. På Kattehjemmet er de
måske sammen med andre
killinger i samme situation.
Smittepresset vil derfor være
stort – også selvom at vi
fra Kattehjemmets side gør
meget for at undgå smitte.

Hold fortsat øje med at
killingerne tager 10-15 gram
på hver dag. Hvis killingerne
bliver sløve, får kramper,

I tilfælde af dårlig mave
fodres der med Intestinal
vådfoder og tørfoder (skånekost) og Zoolac (mælkesyrebakterie), som vil blive
udleveret på Kattehjemmet
i åbningstiden. Ellers gives

Orm
Killingerne vil have fået
ormekur af dyrlægen inden
udlevering, men det kan sagtens ske, at ormekuren ikke
har taget alle æggene. Hvis
du oplever, at killingen enten
har levende orm i afføringen
eller kaster dem op, og dette
er ude for vores åbningstid,
er det ikke en akut situation,
og du kan derfor godt vente
med at tage affære, indtil
Kattehjemmet har åbent. Killingerne skal bare have en ny
ormekur, og dette kan enten
gøres af Kattehjemmets
dyrlæge i dennes åbningstid
eller af dyrepasserne i Kattehjemmets åbningstid. Dog er

Socialisering
Det er yderst vigtigt, at en
kat får så mange positive
oplevelser i sine omgivelser
som muligt, mens den endnu
er killing. Sørg for at der
kommer en del gæster (gerne
børn) i hjemmet, så killingen
vænner sig til at være sammen med flere forskellige
mennesker.Andre killinger,
voksne katte, hunde og andre
dyr (som ikke er til fare for
killingen) kan ligeledes med
fordel introduceres.
det vigtigt at pointere, at der
skal være tale om levende
orm; hvis det er døde orm,
er det bare ormekuren, som
har virket!

og ingen appetit har, skal
den tilses af Kattehjemmets
dyrlæge, og den vil som
udgangspunkt blive sat i en
antibiotikabehandling.

Lopper

Øremider

Hvis du kommer hjem og
observerer levende lopper
på killingen, skal du komme
ud på Kattehjemmet i
dyrlægens åbningstid, og så
vil han/hun give killingerne
loppekur.

Øremider ses mest hos
killinger, da det smitter ved
tæt kontakt kattene imellem. Øremider er en lille
parasit, der lever dybt nede
i øregangen og ikke er til at
se. Men deres afføring ligner
kaffegrums og ses tydeligt i
øret. Hvis killingen er blevet
behandlet på Kattehjemmet
inden udlevering, skal denne
tilbage 10-14 dage efter og
have en genbehandling af
Kattehjemmets dyrlæge.

Forkølelse
Forkølelse viser sig som nysen, flåd fra øjnene, nedstemthed og mistet appetit. Hvis
killingen nyser, men ellers
virker frisk og spiser, leger
og tager på, skal man bare
se tiden an. Hvis killingen
derimod virker nedstemt

Tag killingen med på gå- eller
køretur i sin transportkasse,
så den lærer at blive transporteret. Spil musik, snak, lav
mad, gør rent og bevæg dig
i det hele taget omkring killingen, så den lærer, at almindelige omgivelser i hjemmet
ikke er farlige.
Husk at gode vaner indlæres
meget hurtigt i killingens
første uger – og det gælder også dårlige vaner.Vær
opmærksom på at killingen
lærer at bruge kattebakken,
ikke færdes hvor den ikke må,
og brug aldrig dine hænder
eller fødder til leg, så killingen
tror, det er i orden at bide
eller rive for sjov.

TÆmning af vildkillinger

Sådan håndterer du killingen

Det kræver stor tålmodighed
at tæmme en ”vild” killing. Jo
ældre killingen bliver, jo længere tid tager det. En ”vild”
killing vil sige en killing, der
ikke er vant til mennesker, så
her gælder det om at gøre
den fortrolig med kontakt.

Du starter med at tage
killingen i nakkeskindet,
ligesom moren ville gøre.
Det gør ikke ondt og er
den bedste måde at få fat i
den på. Dernæst vikler du
den ind i et håndklæde, så
den ikke kan slippe væk,
mens du nusser den. Der
skal nusses meget med killingen hver dag. Efterhånden
som killingen begynder at
vænne sig til din berøring
og stemme, vil du kunne
løsne håndklædet mere og
mere. Til sidst vil killingen
nyde det, ligesom alle andre
killinger.

Giv killingen begrænset
plads
En skræmt killing skal naturligvis ikke have særlig meget
plads at bo på de første
par uger. Killingen vil føle
sig mest tryg på lidt plads,
og du vil have nemmere
ved at komme til den. Brug
f.eks. badeværelset da det
skal være et sted uden
gemmesteder (ikke soveværelset eller stuen). Du kan
sagtens tage killingen med
ind i stuen eller køkkenet i
sin transportkasse, når du
f.eks. laver mad eller ser tv.
Derved kan den følge med
i, hvad du laver og lære de
nye lyde at kende. Killingen
må ikke være løs endnu.
Tilbage på dens værelse, når
den skal løbe frit. Giv killingen mere og mere plads i
takt med, at den bliver mere
og mere nysgerrig.

Killingen vil sikkert ikke
spise så meget de første
dage (evt. kun om natten).
Benyt tiden til at lokke og
håndfodre killingen med
rejer, tun og makrel i
tomat, hvilket vil få den til
at forbinde dig med noget
behageligt.
Hvæs, leg og soignering
Killingen vil sikkert hvæse
af dig i starten, hvilket blot
betyder, at den er bange.
Det vil holde op, når den
begynder at blive vant til
dig. Gå også ud til killingen
på ”dens værelse” og leg
med den. En duefjer eller et
græsstrå er f.eks. svært for
killingen at modstå, og den

vil begynde at lege. Benyt
også jeres samvær (efter et
par dage) til at børste killingen samt rengøre den med
et fugtigt stykke vat. Dette
er med til at stimulere killingen, og den vil efterhånden føle en nærhed med dig
og se dig som reservemor.
Da killingen jo skal videre til
et nyt hjem, er det vigtigt at
få andre til at kæle med den,
når den er tryg ved dig og
omgivelserne i hjemmet.
Kort og godt: Hvis du
følger disse råd om begrænset plads, masser af
nærhed samt berøring
og stor tålmodighed, vil
du vinde killingens tillid,
og det vil lykkes dig at
gøre den tam.

KONTAKT
Afdeling

(stempel: åbningstider/adresse)

dyrlæge

(stempel: åbningstider/adresse)

AKUT HJÆLP
Ved akut opstået sygdom uden for normal åbningstid kan vagten træffes
på 22354485.

Inges Kattehjem er Danmarks største katteorganisation med 42.000 støttemedlemmer og afdelinger i
Glostrup, Næstved, Odense og Hillerød. Læs mere på vores hjemmeside: Inges-kattehjem.dk

