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BAGGRUND
Danske og udenlandske undersøgelser af smerter og smertebehandling hos kvæg viser klart, at syge køer fortrinsvist 
behandles mod de udløsende sygdomsårsager, fx behandles infektion i yveret med antibiotika, og sålesår med 
forbinding. Køerne behandles derimod ikke for de akutte smerter, som disse sygdomme formodes at medføre1, 2, 3. 

MATERIALER OG METODE
Under udvikling af smertescoringsskalaen sammenlignes resultaterne med den metode til 
smertevurdering der er i brug i dag som baseres på et subjektivt skøn fra dyrlægen. Dette gør 
det svært at kommunikere og dokumentere smertegraden overfor andre faggrupper og 
smertevurderingen vil desuden være meget afhængig af den enkelte dyrlæges erfaring. 

Det er endvidere sandsynligt, at vurderingen ikke skelner sygdomsadfærd fra smerteadfærd. 
Velfærdsmæssigt kan det betyde, at smerten overses hos køer der er syge, og de får derfor 
ikke en hensigtsmæssig smertebehandling. Omvendt kan smerteytringer hos de køer der ikke 
udviser tydelige sygdomstegn ofte overses og disse dyr kategoriseres som køer med dårlig 
ydelse af ukendt årsag. 

I en række løsdriftsbesætninger udvælges et antal køer der observeres ud fra et observationsskema. Skemaet 
inkluderer udelukkende let genkendelige adfærdsforandringer. Køerne underkastes dernæst en fuld klinisk undersøgelse 
og der stilles en tentativ diagnose. Dyrene behandles med smertestillende medicin eller placebo blændet for 
observatørerne. Køernes adfærd observeres igen og det vil så være muligt at identificere en eventuel adfærdsændring 
som effekt af smertebehandling.

Dette kan danne baggrund for en smertescoringsskala, som har en højere grad af objektivitet end det subjektive skøn 
der ofte anvendes i dag. Smertescoringsskalaen vil derved øge sandsynlighed for en effektiv smertebehandling af 
malkekvæg.

FORMÅL
Formålet med projektet er at udarbejde en smertescoreskala til køer som skal kunne  
anvendes af  dyrlæger, velfærdsinspektører og landmænd. 

Smertescoreskalaen skal konstrueres udefra let observerbare adfærdsændringer, hvilket 
gør den anvendelig for alle tre relevante grupper

Visual Analogue Scale (VAS) 
anvendes af mennesker til 
kvantificering af egen smerte. 
Skalaen anvendes desuden som et 
subjektivt mål for dyrs smerte.


