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Pressmeddelande  

Stockholm, 2013-11-19 

 

Veterinärmedicinsk utveckling resulterar i Sveriges första hjärtoperation med ACDO-teknik 

Djursjukhusgruppen, Nordens ledande företagsgrupp inom högkvalitativ djursjukvård, satsar 

långsiktigt på veterinärmedicinsk utveckling. Ett arbete som nu resulterat i Sveriges första lyckade 

hjärtoperation med ACDO-teknik på Djursjukhuset Albano, Stockholm. 

Djursjukhusgruppen har ett brett kompetens- och forskningsutbyte internt, men även internationellt. 

ACDO-operationen (Amplatz Canine Duct Occluder) kunde förverkligas tack vare investeringar i 

radiologisk utrustning och ett givande samarbete mellan Djursjukhuset Albano och Clinica Veterinaria 

Gran Sasso i Milano, en av Europas ledande kliniker inom kardiologi.  

Under guidning via genomlysning/fluoroskopi genomfördes operationen på hund med Persisterande 

Ductus Arteriosus, ett medfött vanligt hjärtfel. Felet innebär att ett kärl inte sluter sig normalt efter 

födseln, vilket kan orsaka hjärtsvikt om det inte åtgärdas.  

Kirurgteamet på Albano gick in med en kateter via ljumsken, upp i femoralartären, vidare till aorta och 

det felaktiga kärlet. Där sattes ACDO-instrumentet på plats för att expandera och tillsluta kärlet.  

Den här typen av interventionell radiologi innebär många fördelar; snittet efter ingreppet blir mycket 

litet, operationstiden kortas av betydligt och komplikationsrisken minskar avsevärt. Patienten kunde i 

detta fall skickas hem dagen efter utan smärtstillande – en betydande skillnad från tidigare metod då 

bröstkorgen öppnades upp vilket ökar både komplikationsrisken och smärta hos patienten. 

 

”Det känns fantastiskt att för första gången använda ACDO-teknik i Sverige. Vi är mycket nöjda med 

resultatet och redo för fler operationer och ytterligare framsteg inom området. Inom kort kommer vi 

att erbjuda ballongsprängning av medfödda förträngningar i lungartären med hjälp av genomlysning/ 

fluoroskopi”, säger Einar Johard, Leg veterinär med specialisering inom kardiologi, på Djursjukhuset 

Albano. 

”Det är väldigt glädjande att bevittna de många veterinärmedicinska framsteg som just nu sker inom 

Djursjukhusgruppen. Det stärker vår övertygelse om att våra satsningar inom kompetensutveckling 

och avancerad utrustning kommer våra kunder tillgodo i form av bättre djursjukvård”, säger Peter 

Dahlberg, VD och koncernchef Djursjukhusgruppen.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Dahlberg, VD och koncernchef Djursjukhusgruppen, +46 730 505 050 
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Om Djursjukhusgruppen 

Djursjukhusgruppen är Nordens ledande företagsgrupp inom högkvalitativ 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 djurkliniker, med 

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

till våra husdjur i världsklass!  

Mer information finns på www.djursjukhusgruppen.com 

Djursjukhusgruppens offentliggjorda familjemedlemmar inkluderar:  

� Aarhus Dyrehospital 

� Djursjukhuset Albano i Danderyd 

� Djursjukhuset Hund & Katt i Kumla 

� Djursjukhuset i Hässleholm 

� Djursjukhuset i Jönköping 

� Falu Djursjukhus 

� Gistrup Dyrehospital i Aalborg 

� Kalmar Djursjukhus 

� Københavns Dyrehospital 

� Läckeby Djursjukhus 

� Norsholms Djursjukhus 

� PetVett Dyresykehus i Oslo 

� Regiondjursjukhuset Bagarmossen 

� Tromsø Dyresykehus 

� Västra Djursjukhuset i Göteborg 

� Arboga Djurklinik 

� Askøy Dyreklinikk  

� Borgholms Djurklinik 

� Borlängekliniken 

� Djurdoktorn i Linköping 

� Doktor Dyregod på Østerås i Bærum 

� Dyreklinikken Kvaløya (Tromsø) 

� Dyreklinikken på Stend  

� Dyreklinikken Sotra 

 

 

 

 

 

 

� Dyreklinikken Tromsdalen (Tromsø) 

� Dyreklinikken Vester Allé i Aarhus 

� Eksjö Smådjurspraktik 

� Emmaboda Djurklinik 

� Färjestadens Djurklinik 

� Gärdets Djurklinik i Stockholm 

� Habo Smådjurspraktik 

� Hund- och Kattkliniken i Örebro 

� Högsby Djurklinik 

� Kneippens Veterinärpraktik 

� Ludvikakliniken 

� Notodden Dyreklinikk 

� Nybro Djurklinik 

� Nässjö Smådjurspraktik 

� PetVett Bergen 

� PetVett Bygdøy 

� PetVett Ekeberg 

� PetVett Grünerløkka 

� PetVett Majorstuen 

� PetVett Sandvika 

� Telemark Dyreklinikk 

� Torsås Djurklinik 

� Veterinärhuset i Värnamo 

� Veterinærkontoret på Sotra 


