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Pressmeddelande 

Stockholm, 2012-10-15 

 

Djursjukhusgruppen förvärvar Djursjukhuset i Hässleholm 

Djursjukhusgruppen, Nordens ledande företagsgrupp inom kvalificerad djursjukvård, växer ytterligare 

genom förvärvet av Djursjukhuset i Hässleholm. I och med förvärvet ökar Djursjukhusgruppen sin 

närvaro i södra Sverige och breddar ytterligare gruppens utbud av avancerad djursjukvård.    

Djursjukhuset i Hässleholm tar emot omkring 15,000 patienter per år och har sedan 1988 erbjudit 

högkvalitativ vård till djurägare i Skåne, Blekinge och södra Småland. Under det senaste året har 

omfattande till- och ombyggnationer utförts och djursjukhuset bedriver sedan juli 2012 sin verksamhet 

över 2,500 topprenoverade kvadratmeter med modern och avancerad utrustning.  

”Djursjukhusgruppens målsättning är att samla ledande Nordiska kvalitetsaktörer som alla delar 

ambitionen om att verka för ökat kollegialt utbyte och samarbete, samt att fortsätta utveckla 

djursjukvårdsbranschen under lång tid framöver. Rolf Carlberg har under större delen av sitt 

yrkesverksamma liv varit en väldigt omtyckt och aktiv person i branschen med ett brett kontaktnät. Vi är 

övertygade om att Rolf har en viktig funktion att fylla och den långsiktighet vi kräver av våra 

familjemedlemmar” säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef Djursjukhusgruppen.  

”Jag är glad över att det finns en aktör som så tydligt tagit ställning för kvalitet, långsiktighet och 

öppenhet i branschen och tror att samarbetet med Djursjukhusgruppen kommer att vara väldigt givande 

för mig och min personal. Efter en längre utvärderingsprocess där den strategiska inriktningen spelat en 

avgörande roll känner jag mig trygg i mitt beslut och entusiastisk över den spännande framtid vi nu går 

till mötes” säger Rolf Carlberg, grundare av Djursjukhuset i Hässleholm.        

Rolf Carlberg kommer att fortsätta driva och utveckla Djursjukhuset i Hässleholm samtidigt som han blir 

en viktig del av Djursjukhusgruppens satsning om att utveckla Nordisk högkvalitativ djursjukvård.  

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Peter Dahlberg, VD och koncernchef Djursjukhusgruppen, 0730-50 50 50 

Rolf Carlberg, grundare Djursjukhuset i Hässleholm, 0451-846 00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sida 2 av 2 

 

Om Djursjukhusgruppen: 

Djursjukhusgruppen är Nordens ledande företagsgrupp inom kvalificerad djursjukvård för hund, katt och 

övriga sällskapsdjur, med hög specialistkompetens samt modern och avancerad utrustning.  

Gruppens vision är att skapa framtidens djursjukvård och att vara en förebild inom högkvalitativ vård och 

omtanke för djur. Djursjukhusgruppen drivs av empati, ett genuint engagemang för djurens bästa och ett 

starkt intresse för veterinärmedicinsk utveckling.  

I Djursjukhusgruppen ingår flera av Nordens mest välrenommerade djursjukhus och kliniker, med hög 

kompetens och stora resurser för att möjliggöra fokus på det som är viktigast – att leverera vård till våra 

husdjur i världsklass!  

Djursjukhusgruppens offentliggjorda familjemedlemmar inkluderar: 

 Djursjukhuset Albano i Danderyd 

 Djursjukhuset i Hässleholm 

 Djursjukhuset i Jönköping 

 Falu Djursjukhus 

 Kalmar Djursjukhus 

 Läckeby Djursjukhus 

 PetVett Dyresykehus i Oslo 

 Regiondjursjukhuset Bagarmossen 

 Västra Djursjukhuset i Göteborg 

 Borgholms Djurklinik 

 Borlängekliniken 

 Eksjö Smådjurspraktik 

 Emmaboda Djurklinik 

 Färjestadens Djurklinik 

 Gärdets Djurklinik i Stockholm 

 Habo Smådjurspraktik 

 Högsby Djurklinik 

 Ludvika Djurklinik 

 Nybro Djurklinik 

 Nässjö Smådjurspraktik 

 PetVett Bergen 

 PetVett Bygdøy 

 PetVett Ekeberg 

 PetVett Grünerløkka 

 PetVett Majorstuen 

 PetVett Sandvika 

 Torsås Djurklinik 

 


