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Pressmeddelande 

Oslo, 26 januari 2016 

Veterinärmedicinsk utveckling lockar Follo Dyreklinikk till AniCura 
AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård, stärker sitt erbjudande på Østlandet i Norge, genom 

samgående med Follo Dyreklinikk i Ski. Djurkliniken får genom samgåendet ökade möjligheter till 

satsning på veterinärmedicinsk utveckling och kvalitet.  

Follo Dyreklinikk grundades 1992 och är sedan år 2000 inrymd i moderna lokaler centralt i Ski. Kliniken 

tar årligen emot ca 10 000 patienter och är godkänd av Den norske veterinärföreningen. Teamet, som 

består av fyra veterinärer och sex djursjukvårdare, erbjuder specialistkompetens i hundens och kattens 

sjukdomar samt särskild kompetens inom bland annat odontologi, kirurgi och dermatologi.  

I lokalerna inryms, utöver poliklinik- och behandlingsrum, även tandrum, eget laboratorium, modern 

röntgen- och ultraljudsutrustning, samt utrymmen för inskrivna dagpatienter. Operationssalen håller hög 

teknisk standard, med möjlighet till både mjukdelskirurgi och ortopediska ingrepp samt endoskopi. 

Samtliga djursjukskötare har vidareutbildning inom anestesi, för en hög patientsäkerhet i samband med 

narkos och operation.  

Verksamhetschef Harald Small, som i sitt uppdrag för Den norske veterinärföreningen besöker många 

djursjukhus och djurkliniker i olika delar av Norge, har fått ett mycket positivt intryck av AniCuras 

verksamheter. ”Det var framförallt AniCuras fokus på veterinärmedicinsk utveckling, med möjligheter till 

utbildning och utbyte av kunskaper i teori och praktik, som gjorde att jag ville bli delaktig. AniCuras 

strukturer för kvalitetssäkring och goda rutiner är ett stort plus, och jag har även en förhoppning om att 

vi i framtiden tillsammans ska kunna bygga ut akutvården för sällskapsdjur i regionen liksom övriga delar 

av Norge”, säger Harald Small.  

”Hele AniCura hälsar Harald och resten av teamet varmt välkomna. Follo Dyreklinikk står for en langsiktig 

satsing på kvalitet og faglig utvikling og en aktiv deltagelse i bransjefelleskapet. Dette er sentrale verdier 

også i AniCura, så vi ser virkelig frem til å jobbe sammen om å skape fremtidens veterinærmedisin”, 

säger Øyvind Johnsen Brøgger, affärsområdeschef AniCura Norge. 

För ytterligare information, vänligen kontakta  
Harald Small, verksamhetschef Follo Dyreklinikk, +47 913 51 200  
Øyvind Johnsen Brøgger, affärsområdeschef AniCura Norge, +47 945 07 210 
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Om AniCura 

AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med 

gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura som den första 

sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag en förebild inom specialiserad djursjukvård och en 

uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i norra Europa. 

Inom företaget erbjuds ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura 

erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvalda djurfoder och vårdprodukter. 

AniCura består av flera av Europas mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder modern 

och högkvalitativ djursjukvård på fler än 100 orter och skapar trygghet genom hög tillgänglighet och 

patientsäkerhet. Varje år besöks AniCura av en miljon patienter som tas om hand av företagets 2 000 

medarbetare. AniCura är en ledande utbildnings- och remissinstans. 

Mer information på www.anicuragroup.com 

 


