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Pressemeddelelse  
Vangede, 18. oktober 2016 

Vangede Dyreklinik tilslutter sig AniCura 

AniCura, en af Europas førende virksomheder inden for højkvalitets dyrlægebehandling af kæledyr, føjer 

Vangede Dyreklinik til gruppen. Det nye samarbejde giver endnu bedre muligheder for veterinærmedicinsk 

udvikling og samarbejde, til gavn for kæledyr og deres ejere i Søborg-Vangede-Gentofte. 

Vangede Dyreklinik er en velrenommeret smådyrsklinik med over 33 års historie. Klinikken har i dag otte 

ansatte.  

Vangede Dyreklinik tilbyder almen pleje samt kirurgisk og medicinsk behandling af kæledyr. Klinikken 

lægger stor vægt på, at dyrene og deres ejere føler sig trygge.  Personalet deltager løbende i 

efteruddannelse, hvilket er med til at sikre en behandling på højt fagligt niveau. 

Dyreklinikken er beliggende centralt i Søborg-Vangede-Gentofte og har åbent alle hverdage. Bygningen er 

moderne indrettet med faciliteter til blandt andet kirurgi, røntgen, tandbehandlinger og laboratoriearbejde. 

Klinikken har desuden egen adfærdsbehandler ansat. 

Dyrlæge Peter Rosenlund er uddannet i København i 1980 og efter tre år som praktiserende 

hospitalsdyrlæge stiftede han Vangede Dyreklinik i 1983. I sin rolle som ejer og klinikchef har han gennem 

årene udviklet Vangede Dyreklinik, så den fremstår som en moderne almen praksis med over 6.500 

besøgende patienter om året. 

- AniCuras fokus på at skabe og videreudvikle kvaliteten i den veterinærmedicinske behandling i hele 

Europa, betyder, at vi som partner nu får de allerbedste muligheder for at behandle vores klienters kæledyr 

efter de nyeste og bedste principper. Vi møder dagligt vores klienters ønske om, at deres kæledyr bliver 

diagnosticeret og behandlet på højeste niveau. Derfor må vi i stigende grad prioritere efteruddannelse og 

avanceret teknisk udstyr. Det får vi nu endnu bedre mulighed for, igennem samarbejdet med AniCura, 

udtaler dyrlæge og klinikchef Peter Rosenlund. 

- AniCura byder Vangede Dyreklinik varmt velkommen i vores familie af europæiske dyrehospitaler og -

klinikker. Vi fortsætter med at tilbyde de danske dyreejere øget tilstedeværelse af pleje og behandling af 

kæledyr af høj kvalitet, siger Peter Thomsen, Markedschef AniCura Danmark. 

 

For yderligere information, kontakt venligst 

Peter Rosenlund, dyrlæge og klinikchef Vangede Dyreklinik, +45 2445 2857 6827  

Peter Thomsen, Markedschef AniCura Danmark, +45 7172 4157 
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Om AniCura  

AniCura er en familie af velrenommerede dyrehospitaler og -klinikker, specialiseret i pleje og behandling af 

kæledyr. Født ud af den idé, at vi med fælles ressourcer kan skabe bedre dyrlægebehandling, blev 

virksomheden etableret i 2011 som den første sammenlægning af dyrehospitaler i Norden. AniCura er i dag 

et forbillede indenfor specialiseret dyrlægebehandling, og en værdsat partner for dyreejere og henvisende 

dyrlæger i Europa. 

AniCura tilbyder et komplet udbud af medicinske og kirurgiske ydelser. Dette omfatter alt fra forebyggende 

behandling og grundlæggende sygepleje, til avanceret diagnostik, intensiv behandling, kirurgi og ortopædi. 

Vi tilbyder desuden genoptræning, fysioterapi og foderrådgivning, samt udvalgte plejeprodukter og 

dyrefoder. 

AniCura tilbyder moderne dyrlægebehandling af høj kvalitet til kæledyr på 130 dyrehospitaler og -klinikker 

i Europa, og skaber tryghed for ejerne igennem høj tilgængelighed og patientsikkerhed. Hvert år modtager 

selskabets 2.500 passionerede veterinære fagfolk mere end en million patienter. AniCura er en anerkendt 

uddannelses- og henvisningspartner. 

For information om hvordan AniCura arbejder på at forme fremtidens veterinære kvalitetsbehandling og -

pleje af kæledyr, besøg venligst vores hjemmeside www.anicura.dk 

 

 

http://www.anicura.dk/

