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Askøy Dyreklinikk slutter seg til Djursjukhusgruppen 

Djursjukhusgruppen, Nordens ledende foretaksgruppe innen velkvalifisert veterinærmedisin, erverver 
Askøy Dyreklinikk och styrker gjennom dette gruppens tilstedeværelse i Bergen. Gjennom 
sammenslåingen får Askøy Dyreklinikk tilgang til gruppens langsiktige satsinger på veterinær-
medisinsk kompetanseutvikling, kvalitet och service. 

Askøy Dyreklinikk ble stiftet i 2004 og tar årlig imot ca 6 000 pasienter. Klinikken kjennetegnes  av et 
medarbeiderteam med høyt personlig engasjement, og har høy kompetanse blant annet innen 
reproduksjon, tannmedisin og bløtvevskirurgi. I løpet av 2013 ferdigstilles Askøy Dyreklinikks nye 
lokaler på 500 kvadratmeter. Dette åpner muligheter for nye behandlingstilbud. 

Klinikken har gjennom mange år hatt ett nært samarbeid med Dyreklinikken Sotra. Askøy Dyreklinikk 
inngår også i et vaktsamarbeid med andre klinikker i regionen. 

”Vi er overbevist om at tiden er inne for tettere samarbeid innenfor vårt fagmiljø. Utviklingen i 
veterinærfaget er rask, og for å kunne tilby en optimal og profesjonell behandling av alle pasienter må 
vi samarbeide och gjøre bruk av hverandres spesialkompetanse. Ved å gå inn i Djursjukhusgruppen 
oppnår vi å styrke samarbeidet lokalt, samtidig som vi får tilgang til gruppens samlede sterke fagmiljø 
og spesialister. Vi opplever at Djursjukhusgruppen har en langsiktig satsing på kvalitet og service som 
gjør oss trygge på at det er et riktig valg for oss. Vi er også glade og stolte over å være ønsket som en 
del av Djursjukhusgruppen, og ser frem til å bidra til en spennende utvikling i norsk og nordisk 
smådyrmedisin”, sier Helen Øvregaard, veterinær og daglig leder ved Askøy Dyreklinikk. 

”Det är glädjande att Askøy Dyreklinikk väljer att ansluta sig till Djursjukhusgruppen och vi ser fram 
emot att tillsammans med dem erbjuda en ökad tillgång till djursjukvård av hög kvalitet i Norden”, sier 
Peter Dahlberg, VD og konsernsjef i Djursjukhusgruppen. 

Helen Øvregaard fortsetter å drive og utvikle Askøy Dyreklinikk samtidig som hun blir en del av 
Djursjukhusgruppens satsing på å utvikle behandlingstilbud av høy kvalitet til syke dyr i såvel Norge 
som i Norden forøvrig. 

 
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 
Peter Dahlberg, VD och konsernsjef i Djursjukhusgruppen, +46 730 505050 
Helen Øvregaard, daglig leder Askøy Dyreklinikk, +47 918 36893 
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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 
 Københavns Dyrehospital 
 Läckeby Djursjukhus 
 Norsholms Djursjukhus 
 PetVett Dyresykehus i Oslo 
 Regiondjursjukhuset Bagarmossen 
 Västra Djursjukhuset i Göteborg 
 Arboga Djurklinik 
 Askøy Dyreklinikk  
 Borgholms Djurklinik 
 Borlängekliniken 
 Djurdoktorn i Linköping 
 Eksjö Smådjurspraktik 
 Emmaboda Djurklinik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Färjestadens Djurklinik 
 Gärdets Djurklinik i Stockholm 
 Habo Smådjurspraktik 
 Hund- och Kattkliniken i Örebro 
 Högsby Djurklinik 
 Jourkliniken i Kumla 
 Kneippens Veterinärpraktik 
 Ludvikakliniken 
 Nybro Djurklinik 
 Nässjö Smådjurspraktik 
 PetVett Bergen 
 PetVett Bygdøy 
 PetVett Ekeberg 
 PetVett Grünerløkka 
 PetVett Majorstuen 
 PetVett Sandvika 
 Torsås Djurklinik 
 Veterinärhuset i Värnamo 

Sida 2 av 2 


