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Veterinærkjeden Evidensia slår sammen
to klinikker i Bærum: – Gir bedre
behandlingstilbud til kjæledyrene
Veterinærkjeden Evidensia slår sammen to klinikker i Bærum:
– Gir bedre behandlingstilbud til kjæledyrene
Europas største veterinærkjede slår sammen de to svært godt etablerte

klinikkene Evidensia Kolsås Dyrehospital og Evidensia Bærum Dyreklinikk.
Den nye klinikken som åpner i nye lokaler 8. januar, har bredere
tjenestetilbud og bedre tilgjengelighet på Rud, rett ved E16. Det nye navnet
blir Evidensia Bærum Dyrehospital.
I perioden 18. til og med 30. desember vil det kun være Evidensia Kolsås
Dyrehospital som holder dørene åpne. Evidensia Bærum Dyreklinikk er stengt
fra og med 18. desember. Ansatte fra Bærum vil bistå på Kolsås frem til
nyttår.
Fra 8. januar er det full drift av Evidensia Bærum Dyrehospital i nye lokaler.
- Den nye klinikken vil være et lokalt veterinærmedisinsk senter med mye
moderne utstyr som kommer dyrene og deres eiere til gode. Det vil også
foregå rehabilitering og kursvirksomhet på klinikken; blant annet fortsetter
de populære førstehjelpskursene våre, sier klinikkleder Kjersti Erstad.
Spesialkompetanse
Siden alle ansatte fra begge klinikker er med videre til det nye dyrehospitalet,
vil det være mange dyktige veterinærer med lang erfaring fra klinisk praksis
samlet på ett sted.
- Hos Evidensia Bærum Dyrehospital vil det være veterinærer med
etterutdanning innen dermatologi, odontologi, bløtvevskirurgi og ortopedi,
samt at vi har mye kompetanse innen både ultralyd og røntgen, sier Erstad og
fortsetter:
– På klinikken vil det også være dyktige veterinærer med mye erfaring i
utredning av indremedisinske kasus, samt dyrepleiere med etterutdanning
innen blant annet anestesi og tannpleie.

Fra venstre: Marianne Røhne Figenbaum er en allsidig veterinær med bred
erfaring. Fiona Ørbeck Eliassen er en erfaren og dyktig veterinær. Hun har mye
kompetanse innen bløtvevskirurgi og ultralyd. David Allen er sertifisert kirurg.
Han utfører også ortopediske operasjoner. Hege Dehlie Thorsen er klinikkens
dermatolog. Hun har mye kompetanse innen blant annet indremedisin.

Vanntredemølle og rehabilitering
Rehabilitering og opptrening er viktig etter mange typer skader og er blant
de mange tjenestene Evidensia Bærum Dyrehospital kan tilby.
- Vanntredemølle er et viktig verktøy i en rehabiliteringsfase, men få
dyrehospital har dette. Hos Evidensia Bærum Dyrehospital har veterinær
etterutdanning innen rehabilitering, forklarer klinikkleder Erstad.
Bredere tjenestetilbud for både dyr og mennesker
Evidensia Bærum Dyrehospital får mange fordelaktige fasiliteter for både dyr
og mennesker:
•
•
•

Separate vente -og behandlingsrom for hund og katt
Nyoppussede, moderne lokaler med mye utstyr
Rullestolrampe med varmekabler inn til klinikken

•
•
•

HC-vennlige lokaler
Enkel og gratis parkering
Hundefrisør

Alle ansatte ved begge klinikkene blir med videre til den nye lokasjonen, noe
som er stor fordel for både eksisterende og nye kunder.
Viktig satsning
Country Manager for Evidensia i Norge, Cecilie Ryan Yttreeide, vet at både
Evidensia Bærum Dyreklinikk og Evidensia Kolsås Dyrehospital har en lang
historie med mange fornøyde og trofaste kunder. Dette takket være en
engasjert, stabil stab som tilbyr høy veterinærmedisinsk kvalitet og en god
opplevelse for de som besøker klinikkene.
– Noe av det viktigste for oss i Evidensia er faglig utvikling og utveksling av
erfaring og kompetanse. Denne sammenslåingen er i tråd med hva vi ønsker å
representere for dyr og dyreeiere: Et trygt sted for både forebyggende
helsepleie, og behandling av skader og sykdom. Med alle de gode ansatte fra
begge klinikker med på laget, sikrer Evidensia Bærum Dyrehospital
kontinuitet for klinikkenes eksisterende kunder og pasienter. Vi er veldig
stolte av å kunne gi et såpass sterkt veterinærmedisinsk tilbud i Bærum, sier
Cecilie.

For mer informasjon, kontakt:
Klinikkleder Kjersti Erstad
Mobil: (+47) 917 05 473
Epost: kjersti.erstad@evidensia.no

Om Evidensia:

Evidensia er Europas største veterinærkjede.
Evidensia er en del av IVC Evidensia, som totalt består av over 1350
dyresykehus og dyreklinikker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland,
Sveits, Nederland, UK, Irland og Frankrike. IVC Evidensias hovedkvarter er
stasjonert i Bath, UK. Totalt har kjeden over 16 000 ansatte og mer enn 3 000
000 besøkende årlig.
I Norge har er det over 300 ansatte i Evidensia Dyrehelse fordelt på 22
dyreklinikker og dyresykehus.
Vi vill se flere friske og lykkelige dyr.
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