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PRESSEMEDDELELSE  
 

Fokus tilbage på danskernes tandsundhed 
tandlægen.dk har i dag fået positiv tilbagemelding fra Landssamarbejdsudvalgets gennemgang af kædens 

aftalegrundlag. tandlægen.dk indsendte frivilligt kædens kontrakter til gennemgang af 

Landssamarbejdsudvalget, så der kunne komme afklaring en gang for alle på, om alle regler er overholdt i 

forbindelse med kædens konstruktion. 

Nu kan tandlægen.dk fokusere på at sikre den bedste tandsundhed i Norden. Så enkelt kan det siges efter 

dagens udmelding fra Landssamarbejdsudvalget, hvor kædens kontrakter og aftalegrundlag er blevet 

blåstemplet.  

”Vi er rigtig glade for, at der nu er kommet en afklaring en gang for alle på denne debat, der har kørt i 

medierne de sidste mange måneder”, siger Thomas Wallin administrerende direktør i tandlægen.dk og 

fortsætter: ”Vi brugte rigtig mange ressourcer i forbindelse med etableringen af kæden på at sikre, at alle 

love og regler på området var overholdt. Vi vidste, at vi ikke kunne skabe Danmarks fagligst stærkeste 

tandlægekæde, hvis der ikke var orden i aftalegrundlaget, og nu kan vi se, at tiden og ressourcerne var givet 

godt ud”.   

tandlægen.dk består af mere end 60 klinikker over hele landet. Kæden valgte frivilligt at sende kædens 

aftalegrundlag ind til gennemgang i Landssamarbejdsudvalget, så både klinikejerne i kæden, kædens 

patienter og alle øvrige interessenter kunne få vished om, at kædens aftaler var i overensstemmelse med 

reglerne på området.  

Kædedrift er klog klinikdrift 

Store krav til investering i teknologisk udstyr, forventet mangel på tandlæger i fremtiden og øget krav til 

faglighed er nogle af de parametre, der gør, at tandlægekæder er kommet for at blive.  

”Tandbehandling er i rivende udvikling. Det forudsætter stordrift, når man både skal følge med i den faglige 

udvikling, den teknologiske udvikling og samtidig skal imødekomme de øgede krav fra myndighedernes side 

til kvalitet og patientsikkerhed”, forklarer Thomas Wallin, som mener, at kædesamarbejde og store 

klinikfællesskaber er svaret på fremtidens tandbehandling. 

”I tandlægen.dk har vi en vision om at sikre danskerne den bedste tandsundhed i Norden. For at nå den 

målsætning forudsætter det, at vi kan tilbyde tidssvarende og effektiv tandbehandling overalt i Danmark. 

Det kan vi gøre ved at skabe rammer for vidensdeling, kompetenceløft og centralisere administrative 

opgaver, der ellers tager tid fra tandlægens arbejde med patienten”, siger Thomas Wallin. 

tandlægen.dk har blandt andet etableret faglige fællesskaber og er i proces med at etablere egne 

uddannelsesforløb for alle ansætte i kæden. ”Vi er overbeviste om, at hvis vi som branche fortsætter med 

den nuværende struktur, vil vi se mangel på tandlæger. Vi tror på, at vi med solide faglige rammer kan 

tiltrække og beholde tandlæger i kæden, så vi blandt andet sikrer bemanding af vores klinikker i 

yderområderne”, siger Thomas Wallin.   
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