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Evidensia etablerar sig på Gotland
Nu är det klart att Djurklinikerna i Visby på Gotland, med kliniker också i
Hemse och Slite, blir en del av Evidensia Djursjukvård. Därmed inleds ett
djupgående samarbete för att djurägare på Gotland ska få tillgång till
djursjukvård i toppklass när de behöver det.

Det är tre populära och välskötta kliniker med långvarig och genuin
förankring på Gotland som nu väljer att ansluta sig till Evidensia
Djursjukvård.

- Samgåendet ger oss möjlighet att ta ett steg vidare till att bli Gotlands
ledande klinik. Vi kommer in i ett sammanhang som ger många möjligheter
till kunskapsutbyte och kompetensutveckling för personalen. Idag har vi
specialistkompetens inom hund och katt. Nu när vi får tillgång till Evidensias
specialistkompetenser också inom andra områden, kommer vi att kunna
erbjuda gotländska djurägare veterinärvård med ännu högre kvalitet och
service. Vi ser mycket fram emot att bli en del av Evidensia Djursjukvård,
säger Håkan Onsjö, veterinär och ägare av Djurklinikerna.
Djurklinikerna i Visby kommer att fortsätta arbeta självständigt. Likaså
kommer man att fortsätta fungera som ”den lilla kliniken” med en personlig
relation till varje enskild djurägare, katt och hund, något alla djurägare
uppskattar mycket.
- Som gammal bofast på Gotland gör det mig extra glad att Evidensia får
möjligheten att hjälpa Djurklinikerna att ytterligare förbättra djursjukvården
på hela Gotland med sitt personliga och lokala fokus. Förutsättningarna
kunde knappast vara bättre genom att få göra detta tillsammans med den
oerhört erfarna och omtyckta personalen på Djurklinikerna, som leds av
Håkan Onsjö. Jag ser verkligen fram emot att få jobba tillsammans med
Håkan, Mårten, Lasse och alla de andra på Djurklinikerna, säger Johan
Wiklund, vd för Evidensia Djursjukvård.
Gotland är ön som sommartid besöks av tusentals turister och deras husdjur.
Det betyder en kraftig ökning av patientunderlaget sommartid.
- Många av våra patienter på sommaren går normalt till andra Evidensiakliniker resten av året och nu kommer de att hitta samma djursjukvårdskedja
på sommarstället. Det tycker vi är extra kul, säger Håkan Onsjö.
För ytterligare information kontakta:
Håkan Onsjö, ägare av Djurklinikerna i Visby, Hemse och Slite, 070 779 04 04,
hakan@onsjo.com
Johan Wiklund, vd Evidensia Sverige, 070 321 99 99, johan.wiklund@evidensia.se
Christina Gillberg, presskontakt, Evidensia Djursjukvård, 073 080 32 03,
christina.gillberg@evidensia.se

Om Evidensia Djursjukvård:

Evidensia Djursjukvård startades 2012 när några av Sveriges äldsta och
främsta djursjukhus gick samman och bestämde sig för att göra gemensam
sak för att erbjuda högkvalitativ vård till landets alla sällskapsdjur. 2017
slogs Evidensia samman med Independent Vet Care och bildade Europas
största veterinärvårdkedja – IVC Group International. Båda kedjorna har de
senaste åren satsat på kvalitet och hög tillgänglighet för djur och djurägare.
www.evidensia.se
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