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Pressmeddelande 

Stockholm, 2013-07-01 

 

Djursjukhusgruppen och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm investerar i nytt avancerat 

laboratorium på Regiondjursjukhuset Bagarmossen 

Djursjukhusgruppen, Nordens ledande företagsgrupp inom högkvalitativ djursjukvård, investerar 

drygt fem miljoner kronor i ett nytt laboratorium på Regiondjursjukhuset Bagarmossen. Satsningen 

innebär möjlighet till fler och utökade analyser, högre kvalitet samt effektivare arbetsflöden. 

Expansionen realiseras tack vare en betydande investering av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, 

en av Djursjukhusgruppens största ägare. Ett av stiftelsens ändamål är att främja och bidra till en 

långsiktig utveckling av avancerad djursjukvård. 

”Det här är en avgörande investering som får såväl regional som nationell nytta. Laboratoriet 

kommer att effektivisera sin hantering och analys av interna och externt inkommande prover. Det 

ger snabbare och säkrare provsvar, vilket i slutändan kommer alla tillgodo”, säger Per-Arne Rudbert, 

ordförande, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm. 

Regiondjursjukhuset Bagarmossens laboratorium är redan idag ett av Sveriges största djursjukhus-

laboratorium avseende personal, tillgänglighet och antal analyser. Förra året analyserades fler än         

80 000 prover inom i huvudsak hematologi, kemi, cytologi, hemostas och bakteriologi. Befintlig 

utrustning kommer att uppgraderas och kompletteras med bland annat hormoninstrument för 

analys av hormoner och utvalda läkemedel. Laboratoriearbetet utförs av biomedicinska analytiker 

(BMA) som satsar på kontinuerlig fortbildning och fördjupning.  

”Vi jobbar hårt med kvalitetssäkring och utveckling och det nya laboratoriet uppfyller många av de 

behov vi uppmärksammat under den kraftiga tillväxtfas vi haft de senaste åren. Nu får vi utrustning 

och yta för fler analyser, mer personal, utökad kompetens och längre öppettider med bemanning 

även under helger. Det känns oerhört spännande att utöka vår verksamhet och få möjlighet att vara 

en centralpunkt inom laboratorieverksamheten för djursjukhus och djurkliniker i hela Norden”, säger 

Josefine Öberg, ansvarig veterinär för laboratoriet med Europeisk examen inom klinisk patologi 

(Diplomate ECVCP), Regiondjursjukhuset Bagarmossen.  

”Det är roligt med en så stor och medveten satsning på Affärsområde Lab. Det här ger oss alla bättre 

effektivitet men också service till djurägare och djur, eftersom ett väl fungerande laboratorium direkt 

återspeglar på hur snabbt veterinärerna kan ställa diagnos och sätta in rätt behandling”, säger Anneli 

Bjöersdorff, Leg. veterinär, PhD, Affärsområdeschef Lab, Djursjukhusgruppen. 

”Investeringen i det nya laboratoriet har möjliggjorts av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm. 

Detta är ett bra exempel på hur långsiktiga ägare kan spela en oerhört viktig roll i skapandet av 

framtidens djursjukvård och understödja våra satsningar på kontinuerliga kvalitetsförbättringar i 

vården”, säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef, Djursjukhusgruppen. 
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Det nya välutrustade laboratoriet på Regionsdjursjukhuset Bagarmossen kommer att omfatta en yta 

om närmare 200 kvadratmeter och beräknas stå färdigt innan slutet av 2013. 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Anneli Bjöersdorff, Affärsområdeschef Lab, Djursjukhusgruppen, +46 734 347 550 

Peter Dahlberg, VD och koncernchef Djursjukhusgruppen, +46 730 505 050 

 

 

Om Djursjukhusgruppen 

Djursjukhusgruppen är Nordens ledande företagsgrupp inom högkvalitativ 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 djurkliniker, med 

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

till våra husdjur i världsklass!  

Mer information finns på www.djursjukhusgruppen.com 

Djursjukhusgruppens offentliggjorda familjemedlemmar inkluderar:  

� Aarhus Dyrehospital 

� 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 

� Doktor Dyregod på Østerås i Bærum 

� Dyreklinikken på Stend  

� Dyreklinikken Sotra 

� Dyreklinikken Vester Allé i Aarhus 

� 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 

� Veterinærkontoret på Sotra 


