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Pressmeddelande 

Stockholm, 25 oktober 2018 

AniCura accelererar sin digitala resa 

Som ett led i att modernisera och digitalisera djursjukvården för sällskapsdjur rekryterar nu djursjukvårds-

företaget AniCura Swedbanks tidigare innovationschef Emma Strömfelt till rollen som Chief Digital Officer 

(CDO). Emma Strömfelt har de senaste åren inom Swedbank drivit arbetet med fintechsamarbeten och Open 

Banking, en öppen API plattform för innovationssamarbeten. Hon har dessförinnan mångårig erfarenhet av 

snabbväxande digitala bolag inom spel, e-handel och mobilapputveckling, både som start-up entreprenör 

och VD.  

̶ Jag är mycket imponerad av AniCuras fantastiska resa och ser verkligen fram emot att vara med och 

utveckla djursjukvården med smarta digitala tjänster för djurägare. Sjukvård för sällskapsdjur är ett 

område där bland annat artificiell intelligens kan ha stor betydelse för möjligheterna att diagnosticera 

sjukdomar och förebygga ohälsa i framtiden. Jag tror också att vi i vissa avseenden kan visa vägen för 

humansjukvården, säger Emma Strömfelt, ny CDO på AniCura. 

Djursjukvården har historiskt varit en fragmenterad bransch med djurägare som gjort fysiska besök på 

enskilda djurkliniker. Genom att AniCura samlar många djursjukhus och djurkliniker under samma tak finns 

nya möjligheter att investera i digitala erbjudanden och möta efterfrågan på digital tillgänglighet. 

Flera nyrekryteringar 

Som ett led i AniCuras satsning rekryteras nu förutom Emma Strömfelt även Sofia Landström, tidigare 

affärsutvecklingschef för den digitala vårdcentralen Doktor24 och mångårig erfarenhet som entreprenör och 

VD inom humansjukvården som ny Group Manager AniCura Online, samt Emma Dahlbäck, tidigare Head of 

IT Operations på 3 som Chief Information Officer (CIO). 

̶ Vi är glada över att ha rekryterat ett starkt digitalt team till AniCura och har höga förväntningar på hur 

vi tillsammans kommer att digitalisera AniCura och accelerera utrullningen av våra digitala tjänster och 

erbjudanden. Teamets erfarenheter inom digital utveckling och vårdtjänster blir viktiga för att möta 

förändrade förväntningar på djursjukvården inte minst gällande access till vård digitalt, säger Peter 

Dahlberg, vd AniCura. 

AniCura grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Sedan dess har 

företaget vuxit till 4500 medarbetare vid 225 djursjukhus och djurkliniker i sju europeiska länder. I juni 2018 

annonserade amerikanska Mars, verksamt inom bland annat djurfoder och djursjukvård, att bolaget avser 

att förvärva AniCura från riskkapitalbolaget Nordic Capital och övriga delägare.  

 

För mer information, vänligen kontakta 

Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886 
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Om AniCura  

 

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget 

föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den 

första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård 

och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.  

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och 

ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och 

vårdprodukter. 

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 225 orter i Europa och skapar trygghet för 

djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 4500 passionerade medarbetare tar 

varje år hand om två miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans. 

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor 

www.anicura.se och www.anicuragroup.com 


