Pressmeddelande 150220

Svårt att jämföra
djursjukvårdspriser
Utan hänsyn till kvalitet, sjukdomsbild och
behandlingsmetod blir resultatet missvisande
Folksam valde att gå ut med ett kraftigt uttalande i Dagens Industri den
6 februari där man bland annat anklagar Evidensia Djursjukvård för att
ha högre priser än privatägda kliniker. Vi känner inte igen bilden som
Folksam målar upp och anser att de dragit fel slutsatser. Med anledning
av prisdiskussionen i media vill vi nu ge vår bild av saken.
Evidensia Djursjukvård bildades 2012 genom att fyra av Sveriges äldsta och största djursjukhus gick
samman. Till dessa fyra djursjukhus har ytterligare drygt 55 kliniker och djursjukhus anslutit sig och
tillsammans bildat det Evidensia som vi är idag. Vi har totalt tretton djursjukhus som erbjuder dygnetrunt-vård året om. Där finns specialister inom allt från kirurgi och internmedicin till onkologi och
oftalmologi.
När fyrbenta familjemedlemmar blir allvarligt sjuka och kräver vårdresurser i form av utrustning,
specialister och dygnet-runt-vård kommer de ofta till våra djursjukhus. Direkt eller med remiss. Runt
våra djursjukhus finns djurkliniker där vi kan erbjuda basvård samt dagoperationer.
Det är med stor förvåning vi tagit del av Folksams utspel. Vi känner inte igen oss och vet inte var
siffrorna kommer från eftersom vi inte har fått se Folksams faktaunderlag. Det ser ut som att de gjort
misstaget att jämföra kostnader utan att ta hänsyn till att alla sjukdomsförlopp ser olika ut, med olika
behandlingar och diagnoser. Även om man jämför kostnader för samma sjukdomar så finns det stora
skillnader från fall till fall. Folksam erkänner själva att man inte tagit med kvalitetsskillnader i sin
beräkning, och man tycks även bortse från vilken tid på dygnet vården givits. Detta vittnar om brister i
kunskap om hur veterinärbranschen fungerar.
All vår prissättning görs lokalt utifrån förutsättningarna på respektive klinik och djursjukhus. Precis
som tidigare ligger prishöjningarna i snitt på runt tre procent per år. Evidensias vision är att fortsätta
vara med och driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt - till förmån för djurägare - genom
fortsatt samverkan med leverantörer och försäkringsbolag.
Vi ger inga vinstutdelningar till våra ägare utan all vinst stannar kvar i bolaget för framtida
investeringar. Ett exempel på det är att vi nu har möjlighet att bygga ut och modernisera fem av våra
djursjukhus i Sverige – för ökad tillgänglighet och ett tryggare djurägande i Sverige. Det är vi stolta
över.
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