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Pressemeddelelse 
København 26. maj 2015 
 

Patienter og arbejdsproces i fokus for Danmarks største dyrehospital 

Fredag den 29. maj er det nye AniCura Københavns Dyrehospital klar til indvielse. Et af Danmarks største 

hospitaler for kæledyr er blevet tæt på 500 m2 større og tilpasset nye behov fra patienter, kunder og 

medarbejdere. 

Planerne om at modernisere og udvide opstod i sommeren 2013, hvor de ansatte blev opfordret til at 

komme med forslag til, hvordan de kunne gøre AniCura København Dyrehospital til landets bedste. Efter 

planerne blev konkretiseret i samråd med arkitekter og bygherre, begyndte opførelsen i september 2014. 

På fredag indvies det ultra-moderne dyrehospital, hvor indretning og miljø både er tilpasset dyrenes behov 

og optimeret i forhold til medarbejdernes arbejdsgange. 

Den nye dyrehospital er blandt andet udstyret med tre operationsstuer med mulighed for avanceret 

ortopædi og bløddelskirurgi, tandafdeling, og grafisk diagnostik som CT scanner og ultralyd. Desuden er der 

etableret faciliteter specielt tilpasset til gnavere, fugle, hunde og katte. Med ombygningen vil AniCura 

Københavns Dyrehospital opnå den internationale certificering Cat Friendly Clinic, hvilket stiller store krav 

til både design af lokaler og uddannelse af personale for at sikre kattenes patientbehov. 

I det 1500 m2 store dyrehospital er der nu mulighed for at have mere end 50 kæledyr indskrevet på samme 

tid, og en separat isolationsafdeling er oprettet for dyr, der mistænkes for at være kontamineret med 

smitsomme sygdomme. Ligesom tidligere er der intensiv behandling til kritisk syge eller tilskadekomne 

patienter. 

"Det er med stor glæde, at vi nu efter ni måneders byggeri kan indvie vores nye dyrehospital, som er 

omhyggeligt indrettet og udstyret til at matche den høje ekspertise af vores medarbejdere og det store 

antal dyr, vi modtager. I vores nye værelser tilbyder vi bedre behandlingsmuligheder og bedre forhold for 

kunder og patienter ", siger Jens Eslau, direktør for AniCura Københavns Dyrehospital. 

"AniCura kan realisere de investeringer, som ikke har været muligt for dem på egen hånd. Da 

udvidelsesplanerne blev præsenteret i 2013 var det derfor naturligt at støtte Jens Eslau og hans team. Vi er 

meget stolte og glade for at indvie et topmoderne dyrehospital, som yderligere styrker vores position i 

København og resten af Danmark", siger Jonas Maltha, markedschef, AniCura Danmark. 

Fredag 29. maj 14 – 18 byder AniCura Københavns Dyrehospital velkommen til åbent hus for kunder, 

personale og samarbejdspartnere.  

For yderligere information, kontakt venligst 

Jens Eslau, direktør AniCura Københavns Dyrehospital, +45 24 94 41 24 

 

Læs mere på vores hjemmeside: http://www.anicura.dk/kobenhavns-dyrehospital/aktuelt/nyheder/ 
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Om AniCura 
AniCura er førende inden for kvalitetsbehandling og -pleje af hund, kat og andre kæledyr. Selskabet opstod 
ud fra idéen om, med fælles ressourcer, at kunne tilbyde en bedre dyrlægebehandling og pleje af kæledyr. 
I 2011 blev AniCura etableret som den første sammenlægning af dyrehospitaler i Norden, og er i dag 
ledende inden for specialiseret dyrlægebehandling, og en værdsat partner for dyreejere og henvisende 
dyrlæger i Nordeuropa. 

Selskabet tilbyder et komplet udbud af medicinske og kirurgiske ydelser. Dette omfatter alt fra 
forebyggende behandling og grundlæggende sygepleje, til avanceret diagnostik, intensiv pleje og -
behandling samt kirurgiske indgreb og ortopædi. AniCura tilbyder desuden genoptræning, fysioterapi og 
foderrådgivning, samt udvalgte plejeprodukter og dyrefoder.   

AniCura består af flere af Europas mest velrenommerede dyrehospitaler og dyreklinikker, og tilbyder 
dyrlægebehandling og pleje af høj kvalitet af kæledyr på næsten 80 steder, og skaber tryghed via god 
tilgængelighed og gode åbningstider. Hvert år besøges AniCura 650.000 patienter, som hjælpes af 
selskabets 1400 ansatte. AniCura er desuden en førende uddannelses- og henvisningsinstans.  

 


