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Pressemeddelelse 

København, 15 juni, 2017 

AniCuras Forskningsfond støtter 13 nye projekter 

AniCura, en af Europas førende virksomheder indenfor dyrlægebehandling af høj kvalitet til kæledyr, har i 

flere år givet finansiel støtte til veterinære forskningsprojekter gennem AniCuras Forskningsfond. I 2017 

er tretten forskningsprojekter i fem forskellige lande blevet tildelt økonomisk støtte fra fonden.   

I dette års ansøgningsrunde har AniCuras Forskningsfond modtaget næsten dobbelt så mange 

ansøgninger som tidligere år. Tretten af projekterne, indenfor felterne kardiologi, neurologi, ortopædi, 

reproduktion og intern medicin, blev tildelt støtte fra fonden.  

Alle ansøgninger om støtte bliver gennemgået af AniCuras Videnskabelige Råd, som består af ledende 

specialister fra forskellige veterinære felter i hele Europa. 

– Jeg er glad for at se en stigning i antallet af ansøgninger af høj kvalitet og et øget antal 

forskningsprojekter, der modtager finansiering hvert år. Dette er en unik mulighed for dyrlæger 

udenfor universiteterne til at drive forskning, siger Anna Tidholm, formand for AniCuras 

Videnskabelige Råd, DVM, PhD, Associate Professor og Europæisk specialist i kardiologi 

(Diplomate ECVIM-CA). 

Veterinær forskning udenfor universiteterne er relativt sjældent grundet mangel på finansiering.  

AniCuras Forskningsfond blev grundlagt i 2015 for at støtte udviklingen af dyrlægefagets forskellige 

discipliner og for at give et større antal dyrlæger mulighed for at forske. AniCuras Forskningsfond er 

grundlagt af AniCura sammen med tre af ejerne: The Animal Hospital Foundation in Greater Stockholm, 

Fidelio Capital and Nordic Capital. 

– Vores vision er at skabe fremtiden af veterinær pleje i samspil, og klinisk forskning er en essentiel 

del af dette. Vi forventer, at størstedelen af disse forskningsprojekter vil være med til at skabe 

bedre og mere effektive behandlingsmetoder for kæledyr, siger Peter Dahlberg, CEO AniCura.  

De forskningsprojekter som modtager støtte fra AniCuras Forskningsfond, er udvalgt på baggrund af 

forskningskvaliteten, potentiale for at blive udgivet i en videnskabelig peer-reviewed journal og udsigten 

til at forbedre behandling og/eller undersøgelsesmetoder indenfor veterinær behandling.   

De tretten dyrlæger og forskningsprojekter der opnåede støtte fra AniCuras Forskningsfond i 2017 er:  

• Liva Vatne, AniCura Oslo Dyresjukhus, Norge 

“Transthoracic echocardiographic reference intervals in the English Setter dog” 

 

• Ada Krupka, AniCura Direnziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, Holland 

“L-asparaginase activity and plasma amino acid profile in treatment-naïve healthy and high-

grade lymphoma-bearing cats after a single injection of PEG-L-asparaginase” 

 

• Eirik Kvale, AniCura Bergen Nord, Norge 

”Influence of sex hormones on medial patellar luxation in female small breed dogs” 
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• Outi Turkki, AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Sverige 

“Optimizing antimicrobial periprophylaxis in canine surgery: Analysis of data from 44 small 

animal practices in Europe” 

 

• Anna Edner, AniCura Falu Djursjukhus, Sverige  

”Carprofen concentration in milk of lactating bitches treated with a subcutaneous injection of 

carprofen followed by oral carprofen for five days” 

 

• Thomas Øyo, AniCura Bergen Sor, Norge 

“Genetic sequencing and differentiation of Helicobacter spp. in Norwegian dogs with gastritis and 

gastric ulcers” 

 

• Cecilia Rohdin, AniCura Albano Djursjukhus, Sverige 

”Importance of hypo-and aplasia of the caudal articular facets in pugs in the development of 

progressing non-painful myelopathy (PMP)” 

 
• Hanneke Van Meeuwen, AniCura Kliniek Voor Gezelschapsdieren Eersel, Holland 

“Heart disease in the English Bull Terrier” 
 

• Sofie Van Meervenne, AniCura Läckeby Djursjukhus, Sverige 

”The role of sex hormones in idiopathic epilepsy in dogs” 

 

• Åsa Bergholtz, AniCura Djursjukhuset i Jönköping, Sverige 

”A study on the association between extraction of diseased teeth in the maxilla and resolution of 

clinical signs in dogs with lymphoplasmacytic rhinitis” 

 

• Marianne Tenger, AniCura Albano Djursjukhus, Sverige 

”Prevalence of epilepsy in British Shorthair cats”  

 

• Mette Louise Halck, AniCura Kobenhavns Dyrehosptial, Danmark 

Research projects around guinea pigs 

 

• Jakub Kaczmarek, AniCura Klientierspezialisten Augsburg, Tyskland 

”Influence of bending direction on new polyaxial locking plate in fracture gap model” 

Mere information om forskningsprojekterne kan findes på AniCuras hjemmeside anicuragroup.com. 

 

For mere information venligst kontakt 

Anna Tidholm, Formand AniCuras Videnskabelige Råd, +46 850 530 456 

Maria Tullberg, Group Communications Manager AniCura, +46 736 268 88 
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Om AniCura 

AniCura er en familie af velkendte dyrehospitaler og klinikker med speciale i dyrlægebehandling af 

kæledyr. På baggrund af ideen om at deling af ressourcer skaber mulighed for bedre dyrlægebehandling, 

blev virksomheden grundlagt i 2011 som den første sammenlægning af kæledyrshospitaler i Norden. I 

dag er AniCura en rollemodel indenfor specialiseret dyrlægebehandling og en værdifuld partner for 

kæledyreejere og henvisende dyrlæger over hele Europa.  

Virksomheden tilbyder en lang række medicinske ydelser af høj kvalitet, som dækker over både 

forebyggende og standard sundhedspleje samt avanceret diagnostik, intern medicin, intensiv pleje, 

kirurgi, og ortopædi. AniCura tilbyder også rehabilitering, fysioterapi, kostrådgivning og udvalgt 

kæledyrsmad og plejeprodukter.  

AniCura er moderne højkvalitetsdyrepleje til kæledyr på 150 forskellige europæiske placeringer, og 

skaber ro i sindet for kæledyrejere  ved at tilbyde hurtig adgang og god patientpleje. Hvert år møder 

AniCuras 3000 passionerede veterinærfaglige medarbejdere mere en 1,5 millioner kæledyr-patienter. 

AniCura er en pålidelig institution, som modtager mange henvisninger.  

For information om hvordan AniCura arbejder for at skabe fremtiden i veterinær behandling, besøg vores 

hjemmeside www.anicuragroup.com   

 

 

 


