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Pressmeddelande 

Stockholm, 2013-07-03 

 

Gistrup Dyrehospital ansluter sig till Djursjukhusgruppen 

Djursjukhusgruppen, Nordens ledande företagsgrupp inom högkvalitativ djursjukvård, förvärvar 

Gistrup Dyrehospital i Aalborg på Nordjylland i Danmark. Gistrup Dyrehospital erbjuder mångsidig 

djursjukvård och får genom samgåendet tillgång till Djursjukhusgruppens långsiktiga satsningar på 

kvalitet och veterinärmedicinsk utveckling.  

Gistrup Dyrehospital grundades 1986 och är beläget i det snabbväxande området Aalborg Øst, där 

Aalborgs nya Universitetshospital ska byggas inom kort. Djursjukhuset tar emot cirka 8 000 patienter 

per år, har kompetens inom bland annat kirurgi, ortopedi, odontologi, endoskopi och dermatologi 

och är ett av de ledande i Aalborg med omnejd.  

 

Veterinär Henrik Strange, ägare och verksamhetschef, är fagdyrlæge i hundens och kattens 

sjukdomar. Strange verkar också som sakkunnig inom Ankenævnet for Dyrlæger i Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen samt är medgrundare av Danmarks största husdjursportal, netdyredoktor.dk. 

Veterinärkollegan Sanne Ross Sørensen är certifierad inom smådjurskirurgi. Alla anställda arbetar 

enligt målsättningarna hög vårdkvalitet, omtanke om varje patient och regelbunden vidareutbildning. 

Något som samgåendet med Djursjukhusgruppen ska förstärka. 

 

"Vi ser frem til at blive en del af et stærkt skandinavisk hold med betydelige kompetencer indenfor 

veterinærmedicin. Netværket med dygtige kollegaer i såvel Danmark som det øvrige Norden har 

spillet en stor rolle for vores beslutning om at gå sammen med Djursjukhusgruppen. Herigennem ser 

vi os godt rustet til at tilbyde vores patienter og deres ejere en høj service – også i fremtiden", säger 

Henrik Strange, verksamhetschef Gistrup Dyrehospital. 

 

”Vi är glada över att Gistrup Dyrehospital väljer att ansluta sig till Djursjukhusgruppen. Tillsammans 

kommer vi att verka för en långsiktig utveckling av högkvalitativ djursjukvård i Danmark och övriga 

Norden”, säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef Djursjukhusgruppen.  

 

Med förvärvet av Gistrup Dyrehospital omfattar Djursjukhusgruppen fyra djursjukhus och djurkliniker 

i Danmark, däribland Københavns Dyrehospital, Aarhus Dyrehospital samt Dyreklinikken Vester Allé. 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

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

Henrik Strange, verksamhetschef Gistrup Dyrehospital +45 21 625 105 
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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 

� Gistrup Dyrehospital i Aalborg 

� 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 


