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Pressmeddelande 

Stockholm, 2013-04-22 

 

Karin Ronander vald till ordförande i branschorganisationen Svensk Djursjukvård 

På årsstämman den 18 april valdes Karin Ronander, verksamhetschef på Djursjukhuset Albano, till 

ordförande i branschorganisationen Svensk Djursjukvård. 

Svensk Djursjukvård är djursjukvårdens branschorganisation och verkar för branschens långsiktiga 

utveckling. Föreningens 120 medlemsföretag bedriver hälso- och sjukvård under veterinärmedicinskt 

ansvar för sport- och sällskapsdjur. 

Medlemmarna valde på årsstämman den 18 april Karin Ronander till ordförande. Karin arbetar idag 

som verksamhetschef på Djursjukhuset Albano, som ingår i Djursjukhusgruppen. 

”Jag är stolt över förtroendet att få arbeta med Svensk Djursjukvård de kommande två åren. Att 

tillsammans med branschkollegor få påverka branschens utveckling inom kvalitet, etik och utbildning 

är ett engagerande och spännande uppdrag”, säger Karin Ronander, nyvald ordförande i Svensk 

Djursjukvård och verksamhetschef på Djursjukhuset Albano. 

”Det är med stor glädje vi välkomnar Karin Ronander som ny ordförande i Svensk Djursjukvård. Karins 

erfarenheter från kvalitetsarbete på Capio S:t Görans sjukhus tillför ny och värdefull kompetens till 

styrelsen och branschen”, säger Maria Lundvall, generalsekreterare för Svensk Djursjukvård. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Louise Borglund, kommunikations- och marknadschef Djursjukhusgruppen, 0702-550770 
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Om Djursjukhusgruppen: 

Djursjukhusgruppen är Nordens ledande företagsgrupp inom kvalificerad djursjukvård för hund, katt 

och övriga sällskapsdjur, med hög specialistkompetens samt modern och avancerad utrustning.  

Gruppens vision är att skapa framtidens djursjukvård och att vara en förebild inom högkvalitativ vård 

och omtanke för djur. Djursjukhusgruppen drivs av empati, ett genuint engagemang för djurens bästa 

och ett starkt intresse för veterinärmedicinsk utveckling.  

I Djursjukhusgruppen ingår flera av Nordens mest välrenommerade djursjukhus och kliniker, med hög 

kompetens och stora resurser för att möjliggöra fokus på det som är viktigast – att leverera vård till 

våra husdjur i världsklass!  

Djursjukhusgruppens offentliggjorda familjemedlemmar inkluderar:  

� Djursjukhuset Albano i Danderyd 

� Djursjukhuset i Hässleholm 

� Djursjukhuset i Jönköping 

� Falu Djursjukhus 

� Kalmar Djursjukhus 

� Københavns Dyrehospital 

� Läckeby Djursjukhus 

� Norsholms Djursjukhus 

� PetVett Dyresykehus i Oslo 

� Regiondjursjukhuset Bagarmossen 

� Västra Djursjukhuset i Göteborg 

� Arboga Djurklinik 

� Borgholms Djurklinik 

� Borlängekliniken 

� Djurdoktorn i Linköping 

� Eksjö Smådjurspraktik 

� Emmaboda Djurklinik 

� Färjestadens Djurklinik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Gärdets Djurklinik i Stockholm 

� Habo Smådjurspraktik 

� Hund- och Kattkliniken i Örebro 

� Högsby Djurklinik 

� Jourkliniken i Kumla 

� Kneippens Veterinärpraktik 

� Ludvikakliniken 

� Nybro Djurklinik 

� Nässjö Smådjurspraktik 

� PetVett Bergen 

� PetVett Bygdøy 

� PetVett Ekeberg 

� PetVett Grünerløkka 

� PetVett Majorstuen 

� PetVett Sandvika 

� Torsås Djurklinik 

� Veterinärhuset i Värnamo 


