
TANDBORSTNING 

 

Jag har utgått från 4-veckorsprogrammet i länken nedanför, från Cornell University, men sen gjorde 

jag nästan inte alls som de gör. Fast själva andemeningen har jag haft med mig: att man går lugnt 

och långsamt fram, lägger till moment vartefter missen tillåter det och är beredd att backa något 

steg och försöka igen senare om man stöter på patrull. Allt hänger på att han tycker att det är 

trevligt och givande (mat, godis) och betraktar dessa tillfällen som en underbar liten kvalitetsstund 

med matte. 
 
4-veckors program, Cornell Univerity ... 

https://www.youtube.com/watch?v=zdUAyXxvaE8 

 
(Det ingår i ett mycket större block: 

https://www.youtube.com/results? 

search_query=cornell+university+College+of+veterinary+medicine+brushing+your+cat 

%27s+teeth+part+two ) 

 

 

Utrustning 

 
Upphöjd plats att placera missen på. Vi har sån tur att en köksskänk har precis lagom höjd 

(till bröstet på matte; Figaros och mitt ansikte är ungefär i jämnhöjd). Har man inget bra och 

stadigt ställe, vet jag faktiskt inte vad man gör – vårt koncept bygger på att kissen sitter framför 

matten, relativt högt upp. 
 
Plastbytta med något mjukt att sitta på. Byttan använder jag för att ha Figaro ”på plats”; när 

han sitter i den kan han inte backa undan från mig. 
 
 

Tandborste:  

Jordan Step by step, 0 – 2 år, extra soft. Byter med 3 

– 4 veckors intervaller. Jag brukar klippa ned 

borsten till lite drygt halva höjden; annars viker sig 

stråna gärna åt sidorna när man borstar. Vi har 

provat många borstar innan vi fick tips av en 

djursjukskötare om denna.  
 
 
 
 
 
 
 
Tandkräm: Petosan med kycklingsmak. Vi provade 

flera sorter men Figaro var helt kallsinnig inför dem. 

När jag presenterade honom för Petosan blev han salig 

och sen dess finns ingen annan tandkräm för oss. 

(Tandkräm behövs egentligen inte, det går bra med 

bara vanlig vatten, men det underlättar förstås om det 

smakar gott när matte bökar runt kissemunnen.)

https://www.youtube.com/watch?v=zdUAyXxvaE8
https://www.youtube.com/results?search_query=cornell+university+College+of+veterinary+medicine+brushing+your+cat's+teeth+part+two
https://www.youtube.com/results?search_query=cornell+university+College+of+veterinary+medicine+brushing+your+cat's+teeth+part+two
https://www.youtube.com/results?search_query=cornell+university+College+of+veterinary+medicine+brushing+your+cat's+teeth+part+two


  
Kompress (10 x 10 cm) eller hushållspapper som jag 

blött med vatten och sen kramat ur lite lätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ögonfransborste med KAM som jag kammar honom runt 

munnen och mungiporna med efter borstningen, för att få bort 

klumpar av tandkräm som jag kletat dit av misstag. 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

Liten matskål/fat med ”aptitretare” (och slutbelöning). 

 

Litet fat att klicka upp tandkräm på (vi brukar ta 4 klickar; det räcker till själva 

borstningen plus ”belöningsslickarna”). 

 
 

Vecka 1 

 

Jag börjar med att lyfta upp Figaro i famnen och gosa lite 

och därefter gå fram till hyllan så att han får nosa lite på 

det lilla ”smakprovet” med mat som jag ställt fram bredvid 

plastbyttan. Sen lyfter jag ned byttan med ena handen och 

placerar den på köksbordet intill och sätter ned honom 

försiktigt i den. Jag fuktar händerna lite och klappar honom 

över huvud och kropp för att bli av med den statiska 

elektriciteten som annars brukar ge oss små stötar ibland. 

(Kanske har vi torr luft inomhus?) 
 

Därefter lyfter jag upp byttan till hyllan. Kelar och 

berömmer, låter honom äta upp ”aptitretaren”. (Figaro får 

bara äta njurfoder, men som tur är älskar han det, så han får 

sitt vanliga blötfoder som ”godis”). Jag har allt som behövs 

till tandborstningen uppdukat och låter honom titta och 

nosa på sakerna, men inget mer. Efter en liten stund lyfter 

jag ned byttan till bordet igen och dagens – trevliga och 

smakrika - övning är klar. Beröm, beröm och lite mer beröm! 
 

Så fortsätter vi några dagar / någon vecka, eller så länge det behövs.  



Vecka 2 

 

Som vecka 1, men vi lägger till att missen får smaka på tandkrämen från ett finger. Gnid 

försiktigt in de fyra hörntänderna med krämen. Efter varje moment: beröm/belöning! 

 

Vecka 3 

 

Som tidigare men nu doppar vi tandborsten i en klick på fatet och låter missen slicka 

tandkrämen från borsten istället för från fingret. Ännu inget borstande. Beröm/belöning 

hela tiden! 
 

Vecka 4 

 

1. Vi börjar med att kisse får äta upp aptitretaren. Därefter får han några rediga slick 

av  tandkrämen. 
 
2. NU börjar vi borsta: 

 

Stå lite till vänster om kisse. Ta ett försiktigt grepp bakifrån/ovanifrån om 

nacken/huvudet med vänster hand och försök samtidigt dra upp misses högra mungipa 

med tummen. Doppa tandborsten lite lätt i en klick tandkräm (inte för mycket, för då 

kommer krämen utanför och fastnar runt omkring). För in borsten under läppen och 

borsta lätt fram och tillbaka på tandraderna med ganska snabba tag. Både under- och 

överkäken. Sikta på skarven mellan tand och tandkött. Det kan vara svårt att se om man 

är på rätt ställe, men det brukar höras om man borstar bara tandkött eller på tandkött + 

tänder. 

När kisses högra sida är borstad får han slicka i sig en försvarlig klick tandkräm 

från tandborsten, utan att avkrävas någon motprestation. 
 

3. Byt plats och stå lite till höger om misse. Greppa runt huvudet/pannan med vänster 

hand. Borsta andra sidan, följt av en bonusslick av tandkräm. 
 
4. Stå mitt framför kisse: ta tag om pannan som en gripklo och lyft upp överläppen en 

aning med tummen och pekfingret och borsta hörntänderna, omväxlande på övre och 

undre tandraden. Borsta också mitt fram på de små ”pälständerna”. Gör detta moment 

TVÅ gånger, med belöningsslick emellan. 
 
5. Torka misse runt munnen med den våta kompressen och kamma sedan längs munnen 

och utefter mungiporna, så att eventuella klumpar av tandkräm försvinner. 
 
6. NU kommer den slutliga belöningen: matfatet fyllt med (i vårt fall) torrfoder (eller 

vad annars misse älskar mest)! 
 
7. Diska tandborsten, ögonbrynskammen och det övriga noga i hett vatten och 

diskmedel. 

 

 

Till slut 

 

Vi har borstat i ungefär sju år, sedan Figaro som femåring genomgick en tandsanering för att 

bli av med tandsten. Jag trodde som många andra att det var omöjligt att börja borsta tänderna 



på en vuxen katt. Men – om Figaro är ovanligt ”snäll” eller om det bara är en myt – det gick 

väldigt bra. Under åren har vi ändrat och ”förfinat” rutinerna många gånger vartefter vi 

kommit underfund med vad som fungerar bäst för just oss två. 
 

På Youtube finns massor av filmer på hur man kan göra, om vårt sätt inte passar för dig 

och din kisse. 
 

LYCKA TILL! 
 


