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Pressmeddelande 

Stockholm, 29 maj 2018 

Björn Meij ny medlem av AniCuras Vetenskapliga Råd 

Björn Meij, professor i smådjurskirurgi vid universitetet i Utrecht i Nederländerna, blir ny medlem av AniCuras 

Vetenskapliga Råd. Björn Meij är en välkänd forskare inom ortopedi och neurokirurgi, och blir en viktig del i 

att utveckla forskning och medicinsk kvalitet inom AniCura.  

AniCuras Vetenskapliga Råd grundades 2013 för att stötta utvecklingen av evidensbaserad djursjukvård, 

forskning och medicinsk kvalitet inom AniCura. Rådet utvärderar också ansökningar och allokerar medel från 

AniCuras Forskningsfond. 

I maj utsågs Björn Meij till ny medlem av AniCuras Vetenskapliga Råd. Björn är holländsk veterinär, professor 

och europeisk specialist inom smådjurskirurgi (Diplomate ECVS) sedan 1993. Idag är han chef för den 

kirurgiska avdelningen vid universitetet i Utrecht, där han leder ett team av specialister inom smådjurskirurgi. 

Björn Meij är känd för sin forskning inom ortopedi och neurokirurgi. 

- Det är mycket glädjande att välkomna Björn Meij till AniCuras Vetenskapliga Råd. Han har betydande 

erfarenhet av avancerad djursjukvård och en imponerande bakgrund som forskare. Hans expertis 

kommer ha stor betydelse för utvecklingen av klinisk forskning inom AniCura, säger Anna Tidholm, 

ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd. 

 

- Jag är imponerad av AniCuras arbete inom medicinsk kvalitet och forskning. Närmare samarbeten 

mellan universitet och djurkliniker är viktigt för att utveckla veterinärmedicinsk forskning och jag ser 

fram emot att bli en del av AniCuras Vetenskapliga Råd, säger Björn Meij, professor i smådjurskirurgi 

vid universitetet i Utrecht. 

Under juni månad offentliggörs vilka forskningsprojekt och veterinärer som tilldelas medel från AniCuras 

Forskningsfond under 2018. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta 

Maria Tullberg, Group Communications Manager AniCura, +46 73 26 88 86 
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Om AniCura  

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget 

föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den 

första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård 

och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.  

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och 

ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och 

vårdprodukter. 

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 200 orter i Europa och skapar trygghet för 

djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 4000 passionerade medarbetare tar 

varje år hand om två miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans. 

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor 

www.anicura.se och www.anicuragroup.com 

 

 

 

 


