
 

Sida 1 av 2 

 

Pressmeddelande 

Stockholm, 2012-10-29 

 

Djursjukhusgruppen förvärvar Norsholms Djursjukhus 

Djursjukhusgruppen, Nordens ledande företagsgrupp inom kvalificerad djursjukvård, växer ytterligare 

genom förvärvet av Norsholms Djursjukhus. Samgåendet stärker Djursjukhusgruppens närvaro i 

Östergötland samt förbättrar möjligheterna till kunskapsutbyte och specialisering inom gruppen. 

Norsholms Djursjukhus har sedan 1987 erbjudit högkvalitativ vård till djurägare i Östergötland med 

omnejd och tar tillsammans med Kneippens Veterinärpraktik emot omkring 12,000 patienter per år. 

Med anledning av sin specialistkompetens inom dermatologi, oftalmologi och ortopedi är Norsholms 

Djursjukhus en erkänd utbildnings- och remissinstans. Djursjukhuset driver även en välrenommerad 

rehabiliteringsanläggning för både sjuk- och friskvård. 

Norsholms Djursjukhus genomgår för närvarande en omfattande om- och tillbyggnad för att bättre 

möta den ökande efterfrågan på specialiserad vård i regionen. Lokalerna beräknas vara färdigställda 

under december 2012 och förbättrar Djursjukhusets kapacitet och förutsättningar för att bedriva 

kvalificerad djursjukvård med modern och avancerad utrustning. 

”Det är glädjande att Arne Adolfson valt att ansluta sig till Djursjukhusgruppen som därigenom får 

tillgång till ytterligare specialistkompetens inom flera viktiga områden. Arne har ett mycket gott rykte 

i branschen och det är många som under åren har besökt Norsholms Djursjukhus för att utbilda sig 

inom bland annat dermatologi, ortopedi och rehabilitering. Vi är övertygade om att Arne och alla 

hans duktiga medarbetare har en viktig funktion att fylla i Djursjukhusgruppen” säger Peter Dahlberg, 

VD och koncernchef Djursjukhusgruppen. 

”Djursjukhusgruppens vision om kvalitet, kompetens och långsiktighet känns väldigt inspirerande för 

mig och min personal. Efter en längre utvärderingsprocess där inte bara ord men också handling 

spelat en avgörande roll känner jag mig trygg i mitt beslut att, efter 25 år, ge mitt livsverk ett nytt 

hem så att det kan fortsätta att utvecklas i en grupp som andas stor öppenhet och framåtsträvan, till 

gagn för djurens och djurägarnas bästa. Jag och min personal är mycket entusiastiska över den 

spännande framtid vi nu går till mötes” säger Arne Adolfson, grundare av Norsholms Djursjukhus.        

Arne Adolfson kommer att fortsätta driva och utveckla Norsholms Djursjukhus 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, 0730-505050 

Arne Adolfson, grundare Norsholms Djursjukhus, 0708-576959 
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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 

 Norsholms 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 

 Kneippens Veterinärpraktik 

 Ludvika Djurklinik 

 Nybro Djurklinik 

 Nässjö Smådjurspraktik 

 PetVett Bergen 

 PetVett Bygdøy 

 PetVett Ekeberg 

 PetVett Grünerløkka 

 PetVett Majorstuen 

 PetVett Sandvika 

 Torsås Djurklinik 


