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Vi skal se 

mulighederne 

og tro på det!

Sygdomsadfærd
• Før: opførsel under sygdom = ingen funktion 

• Ubehagelig, men banal del af det at være syg

• Ikke fået samme fokus som anden adfærd 

• Interessen begyndte sidst i 80erne   

• ⇒ begrebet sygdomsadfærd

Sover

Undgår 
selskab

÷ Hygiejne

Ingen 
appetit

Fælles betegnelse for ændret 

adfærd under sygdom

Ryster



Et interessant emne….
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Nyder/søger selskab

Bevæger os med glæde

Spiser godt

Ønsker at være alene

Undgår at bevæge sig

Føler ikke sult

Sygdom ændrer vores motivation 



Gør syge dyr også det?

Aktiv og nysgerrig

Plejet pels

Æder og drikker

Social – sammen med andre

Men betyder det noget?

Hviler og sover mere

Uplejet pels

Spiser og drikker mindre

Isolerer sig 

Hvorfor ændre sin adfærd?
• Selektionstryk fra sygdom = store 

konsekvenser for evolution af adfærd

• Δ adfærd = konsistent respons på tværs af 

dyregrupper og patogener ⇒ evolutionær 

biologisk fordel

• Sover, ingen appetit, ryster, isolation, 

spiser ikke, gemmer sig, ubevægelig ⇒

evolutionær overlevelsesværdi 

↓ smittespredning

↓ risiko for predation

↑ energi til øget stofskifte ↑

varmeproduktion favoriseres

Velorganiseret biologisk strategi (adfærd, fysiologi, stofskifte), hjælper 

med at bekæmpe patogener og kan være afgørende for overlevelse i 

naturen



Viden om sygdomsadfærd

• Sygdom fører til ændret adfærd 

• Under sygdom re-organiseres motivationer og behov 

• Del af biologisk strategi som kan facilitere overlevelse

• Sygdomsadfærd udløses af ændringer i immunsystemet 

(cytokiner)

• Men hvad med produktionsdyr?

• Malkekøer i bindestald

• Indsprøjtning med E. coli i 

mælkekirtel ⇒ mastitis

• Studerede dyrenes 

immunsystem 

• Klinisk syge i 1-2 dage

Adfærd under E. coli mastitis?

Fogsgaard et al., 2012

Sammenligne dyrenes adfærd 

før og under sygdommen



I periode med klinisk mastitis

Står uden anden adfærd ↑

Komfort ↓

Drøvtygning ↓

Ligger ↓

Fogsgaard et al., 2012

Eller gør det?

• Klassiske tegn på sygdomsadfærd

• Betændt mælkekirtel er øm

• Infektionens placering på kroppen påvirker sandsynligvis adfærden

Siivonen et al.

(2011)

Fogsgaard et al.

(2012)

N=6 N=20

Står uden anden adfærd ↑ ↑

Komfort ↓

Drøvtygning ↓ ↓

Ligger ↓ ↓

Malkekøer med klinisk mastitis viser tegn på sygdom og smerte



Spiser godt

Velplejet pels

Bevæger sig frivilligt

Æder mindre

Reduceret pelspleje

Ligger i kortere tid

Sygdom ændrer på motivation og behov

Hvad ved vi så nu?
• Husdyr viser også sygdomsadfærd → Δ motivation og behov

• Disse vil næppe være ens på tværs af dyreart, sygdom og 

placering på kroppen

• Vi har metoder der kan måle dyrs motivation og behov

• Indtil nu kun gjort på raske dyr (hvile, social kontakt)

• Oplagt spørgsmål: hvad er syge dyrs behov?



Mulighed for forbedring af syges dyrs velfærd

Indretning af 

sygebokse/stier og 

skånehold ~ særlige 

behov

Hvornår er koens 

tilstand normal 

igen? Når mælken 

er det? 

Kan mulighed for 

sygdomsadfærd 

fremme opheling?  

Tidlig udpegning 

og diagnose

Mulighed for forbedring af syges dyrs velfærd

Indretning af 

sygebokse/stier og 

skånehold ~ særlige 

behov

Hvornår er dyrets 

tilstand normal? 

Når mælken er det? 

Tidlig udpegning 

og diagnose

Kan mulighed for 

sygdomsadfærd 

fremme opheling?  


