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Pressmeddelande  

Stockholm, 12 mars 2014 

 

Centrum Dyrehospital ansluter sig till Djursjukhusgruppen 

Djursjukhusgruppen, Nordens ledande företagsgrupp inom högkvalitativ djursjukvård, förvärvar Centrum 

Dyrehospital i Rødovre, strax utanför Köpenhamn. Samgåendet innebär att Djursjukhusgruppen stärker sin 

ledande position i Danmark, samtidigt som det ger Centrum Dyrehospital nya möjligheter till kompetens-

utbyte och veterinärmedicinskt samarbete. 

Centrum Dyrehospital grundades 1986 och är väletablerat bland djurägare i Köpenhamnsområdet, där 

även två av Djursjukhusgruppens familjemedlemmar är belägna; Københavns Dyrehospital och Tand-

Dyreklinikken. 

På Centrum Dyrehospital arbetar veterinärer med kompetens inom bland annat odontologi och intern-

medicin. Djursjukhuset tar emot drygt 7 000 patienter varje år och den 1 april i år invigs nya topputrustade 

lokaler om 1 000 kvadratmeter.  

Veterinär Finn Jørgensen är grundare av Centrum Dyrehospital. Finn och veterinärkollegan Alf Peder Læbro 

var även med och startade VetFamily, Nordens största frivilliga partnerskapskedja inom djursjukvård. I 

samgåendet med Djursjukhusgruppen ser Finn och Alf stor potential vad gäller kompetensutbyte inom 

veterinärmedicin, men också inom verksamhetsutveckling och marknadsföring. 

”Centrum Dyrehospital skal i de kommende år udvikles både fagligt og kommercielt. Vi har derfor indgået 

et partnerskab med Djursjukhusgruppen, som er en stærk partner i dyrlægebranchen. Centrum 

Dyrehospital deler værdier og vision med Djursjukhusgruppen, og vi ser det som en fremtidssikring af vores 

dyrehospital, at indgå i dette netværk af dygtige nordiske kollegaer. Vi ser meget frem til det kommende 

samarbejde, der kommer vores kunder og deres kæledyr til gode”, säger Finn Jørgensen, grundare och 

verksamhetschef Centrum Dyrehospital. 

”Centrum Dyrehospital är varmt välkomna till Djursjukhusgruppen och vi är övertygade om att de med sin 

mångsidiga erfarenhet av att driva djursjukhus, kommer att bidra positivt till vår framtida utveckling”, 

säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef Djursjukhusgruppen. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

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

Finn Jørgensen, verksamhetschef Centrum Dyrehospital, +45 204 441 61 

Alf Peder Læbro, chefsveterinär Centrum Dyrehospital, +45 284 010 24 
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Om Djursjukhusgruppen 

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

övriga sällskapsdjur, med hög kompetens samt modern och avancerad utrustning. I gruppen ingår flera av 

Nordens mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker som tillsammans har ett tydligt uppdrag – att 

leverera vård av högsta kvalitet till våra husdjur. 

Djursjukhusgruppen erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster samt specialiserade 

behandlingar under djurens hela livstid. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till 

avancerad diagnostik, intensivvård och kirurgiska ingrepp samt rehabilitering, sjukgymnastik och nutrition.  

Mer information finns på www.djursjukhusgruppen.com 

Djursjukhusgruppens offentliggjorda familjemedlemmar inkluderar:  

Sverige 

� Djursjukhuset Albano i Danderyd 

� Djursjukhuset Hund & Katt i Kumla 

� Djursjukhuset i Hässleholm 

� Djursjukhuset i Jönköping 

� Falu Djursjukhus 

� Kalmar Djursjukhus 

� Läckeby Djursjukhus 

� Norsholms Djursjukhus 

� Regiondjursjukhuset Bagarmossen 

� Västra Djursjukhuset i Göteborg 

� Arboga Djurklinik 

� Borgholms Djurklinik 

� Borlängekliniken 

� Djurdoktorn i Linköping 

� Eksjö Smådjurspraktik 

� Emmaboda Djurklinik 

� Gärdets Djurklinik i Stockholm 

� Habo Smådjurspraktik 

� Hund- och Kattkliniken i Örebro 

� Högsby Djurklinik 

� Kneippens Veterinärpraktik 

� Ludvikakliniken 

� Nybro Djurklinik 

� Nässjö Smådjurspraktik 

� Torsås Djurklinik 

� Veterinärhuset i Värnamo 

 

Norge 

� Askøy Dyreklinikk  

� Doktor Dyregod på Østerås i Bærum 

� Drammen Dyreklinikk 

� Dyreklinikken Kvaløya (Tromsø) 

� Dyreklinikken på Stend  

� Dyreklinikken Sotra 

� Dyreklinikken Tromsdalen (Tromsø) 

� Notodden Dyreklinikk 

� PetVett Bergen 

� PetVett Bygdøy 

� PetVett Dyresykehus i Oslo 

� PetVett Ekeberg 

� PetVett Grünerløkka 

� PetVett Majorstuen 

� PetVett Sandvika 

� Telemark Dyreklinikk 

� Tromsø Dyresykehus 

� Veterinærkontoret på Sotra 

 

Danmark 

� Aarhus Dyrehospital 

� Centrum Dyrehospital 

� Dyreklinikken Vester Allé i Aarhus 

� Gistrup Dyrehospital i Aalborg 

� Københavns Dyrehospital 

� Odense Dyrehospital 

� Rosengårdcentrets dyreklinik i Odense 

� TandDyreklinikken 


