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Pressemeddelelse 
 

Allan Søgaard Larsen ny bestyrelsesformand i tandlægen.dk 
Tidligere topchef i Falck, Allan Søgaard Larsen er udnævnt som ny bestyrelsesformand i tandlægen.dk, Danmarks 
største tandlægekæde. 
 
Tandlægekæden har på bare halvandet år indlemmet mere end 60 klinikker i kæden, og med udnævnelsen af Allan 
Søgaard Larsen som formand ønsker bestyrelsen at styrke det sundhedsfaglige fokus. Tandlægebranchen er i en 
rivende udvikling, ikke kun i forhold til forebyggelse og behandling, men også strukturelt, hvor konsolidering og kæ-
dedannelser er drivkraft i forhold til at professionalisere branchen og imødekomme de stadigt stigende krav til inve-
steringer og faglig udvikling. 
”Allan Søgaard Larsen kommer med en stor indsigt i og erfaring med at drive en professionel sundhedsfaglig virk-
somhed, hvilket er det, vi har behov for i den næste fase i forhold til at blive den stærkeste virksomhed med fokus på 
tandsundhed”, siger den afgående bestyrelsesformand Henrik Kølle, som fortsætter sit arbejde i bestyrelsen og sikre 
således kontinuiteten i virksomhedens udvikling.  
Selv ønsker Allan Søgaard Larsen at medvirke til at skabe et fagligt fyrtårn indenfor tandsundhed og uddyber: ”Det er 
min erfaring, at der er øget livskvalitet forbundet med at øge den forebyggende indsats, og netop det fokus tager jeg 
med ind i tandlægen.dk”. 
Vores demografiske sammensætning og vores ændrede livsstil med stort forbrug af sukker og større forbrug af me-
dicin betyder, at der er brug for mere fokus på de forebyggende indsatser, hvis tænderne skal holde hele livet, lige-
som dårlig tandsundhed har indflydelse på den generelle sundhed.    
 
Fakta om tandlægen.dk 

• Etableret i foråret 2015 

• 60 tandlægeklinikker 

• 215 tandlæger og 116 tandplejere 

• 799 ansatte i alt 

www.tandlaegen.dk  

For yderligere kontakt:  
Allan Søgaard Larsen, bestyrelsesformand tandlægen,dk, mobil: 40 324 236 
Henrik Kølle, tidligere bestyrelsesformand tandlægen.dk, mobil: 40 285 054 
Thomas Valentin Wallin, administrerende direktør tandlægen.dk, mobil: 91 898 818 
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