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Pressemelding  

Oslo, 14. september 2016 

 

Vennesla Dyreklinikk blir del av AniCura 

AniCura, en av Europas ledende leverandører av førsteklasses veterinærmedisin for smådyr, utvider gruppen 

med Vennesla Dyreklinikk. Det nye partnerskapet styrker AniCuras tilbud til dyreeiere på Sørlandet og gir 

Vennesla Dyreklinikk nye muligheter til veterinærmedisinsk utvikling og ekspansjon, samt tilgang til et nytt 

nettverk av kolleger og ekspertise. 

Vennesla Dyreklinikk ble etablert i 2004 under navnet Dyreklinikken Sør AS, men skiftet navn i 2007 da 

veterinær Kirsti Bjørndal overtok. I 2009 åpnet hun også en filial med poliklinisk virksomhet på Hornnes. 

Vennesla Dyreklinikk har høy anseelse. Den er en av to smådyrklinikker på Sørlandet som er sertifisert av 

Den norske veterinærforeningen. Kirsti Bjørndal er spesialisert innen kardiologi og har blant annet fire års 

etterutdannelse fra European School of Advanced Veterinary Studies. Hun er også medlem av Norsk 

forening for veterinær kardiologi.  

Klinikken består av ytterligere fem personer, og årlig tar de imot ca. 5000 pasienter. Pasienter henvises fra 

hele Sørlandet, først og fremst for utredninger innen kardiologi. Foruten kardiologi er klinikken spesialisert 

innen områdene odontologi og reproduksjon. Staben har også høy kompetanse innen kirurgi, indremedisin, 

dermatologi, laserterapi og adferdsterapi. 

Vennesla Dyreklinikk ligger sentralt og er meget velutrustet. De moderne lokalene på 125 kvadratmeter 

rommer diagnostiske hjelpemidler som røntgen, EKG, ultralyd og maskiner for blodanalyse. Etikk og 

dyrevelferd har høyeste prioritet, og klinikken arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring og 

videreutdannelse. 

—I og med dette samarbeidet blir vi, som er en liten klinikk, del av noe større. Det gleder vi oss til. Vi tror at 

AniCuras store kompetansenettverk og høye kvalitet vil bidra vil at vi kan yte våre pasienter og kunder enda 

bedre behandling og service – nå og i fremtiden, sier Kirsti Bjørndal, som er daglig leder ved Vennessla 

Dyreklinikk. 

—Vennesla Dyreklinikk ønskes svært varmt velkommen til AniCura. Dette er en veldrevet klinikk med høye 

ambisjoner som blir et positivt tilskudd til vår familie av dyresykehus og klinikker på Sørlandet og i Norge 

forøvrig, sier Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge. 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt 

Kirsti Bjørndal, daglig leder Vennesla Dyreklinikk, +47 381 55 600 

Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder AniCura Norge, +47 945 07 210 
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Om AniCura  

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. 

Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om 

at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen 

avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa.  

Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende og 

basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr 

også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter. 

AniCura tilbyr moderne diagnostikk og behandling av høy kvalitet på 130 steder i Europa og skaper trygghet 

for dyreeiere gjennom pasientsikkerhet og høy tilgjengelighet. Selskapets 2 500 dedikerte medarbeidere tar 

hvert år hånd om over en million pasienter. AniCura er en anerkjent utdannings- og henvisningsinstans. 

For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår 

hjemmeside www.anicura.no 


