
 

 

PRESSEMEDDELELSE  
 

Topmoderne tandklinik bliver en del af tandlægen.dk 
På årsdagen for indflytning i Sundhedshuset Thy bliver tandlæge Anne-Mette Holms klinik nu en del af 

Danmarks største tandlægekæde, tandlægen.dk.  

I de nyindrettede lokaler med 12 klinikrum er det fortsat Anne-Mette Holm, der er ansvarlig klinikejer, og 

klinikkens faste behandlere vil fortsat være dem, der møder patienterne.  

 ”Vi har jo drømme om at vokse yderligere og ved at indgå i kædesamarbejdet, får vi mulighed for at føre 

vores vækstplaner ud i livet”, forklarer Anne-Mette Holm, som har drevet tandlægeklinik i Thisted siden 

2010.  Med tandlægen.dk i ryggen vil det være muligt for Anne-Mette Holm og hendes kollegaer at udnytte 

kapaciteten på klinikken, da kædesamarbejdet blandt andet giver mulighed for faglig sparring i forbindelse 

med nye behandlingsmuligheder og andre patientrettede tiltag. 

Nye kendte ansigter 

Første skud på vækststammen er tre klinikassistenter fra den nu lukkede klinik i Frøstrup. 

 ”Det er dejligt for både vores patienter, for klinikassistenterne og for vores nuværende ansatte, at vi kunne 

tilbyde de tre klinikassistenter fra Frøstrup ansættelse, da tandlæge Eva Alsbjerg valgte at lukke sin klinik”, 

sige Anne-Mette Holm. De nye klinikassistenter skal blandt andet sikre, at der tages godt i mod klinikkens 

mange nye patienter, så patienterne kommer godt fra start, når de skifter tandlæge. 

”Vi ved, at tandlægeskift kan være forbundet med usikkerhed hos mange, så derfor prioriterer vi, at der er 

personale og dermed tid til, at de nye patienter får en god og tryg modtagelse”, forklarer Anne-Mette 

Holm. 

Behandling under fuld narkose 

For Anne-Mette Holm er det ikke bare en ambition om en stor klinik, der driver hende i dagligdagen. “Jeg 

vil gerne kunne tilbyde alle typer patienter alle former for behandlinger. Vi skal kunne selv og ikke have 

behov for at henvise til de store byer, hvor mange ofte tror den største kapacitet befinder sig”, siger Anne-

Mette Holm, som i forbindelse med etableringen af Sundhedshuset Thy investerede i både smagfuld 

indretning og en del nyt udstyr.  

For nogen patienter er gode rammer og nænsom behandling ikke nok. Der er folk, der først kommer til 

tandlæge, når de ikke kan være til for smerte. Men dem har Anne-Mette Holm også en løsning for.  

”Vi tilbyder behandling under fuld narkose. Det kan være nødvendigt, hvis man lider af tandlægeangst og 

derfor ikke har været til tandlæge i mange år”, fortæller Anne-Mette holm, som har haft et fast samarbejde 

med en narkoselæge siden åbning af sundhedshuset sidste år.  

”Sammen med patienten lægger vi en behandlingsplan, der møder patientens behov og muligheder. Så 

kommer patienten den aftalte dag, hvorefter vores narkoselæge sørger for, at patienten er i fuld narkose, 

mens behandlingen gennemføres”, forklarer Anne-Mette Holm og fortsætter: 

”Det er så dejligt, at vi kan tilbyde denne form for behandling, for det hjælper os til at få løftet 

tandsundheden hos de borgere, der er af forskellige årsager har fravalgt tandlægebesøg hidtil. Men med 
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det behandlingstilbud får vi dem tilbage på sporet, hvilket giver dem både livskvalitet og et løft i den 

generelle sundhed”. 

På klinikken i dag er der udover Anne-Mette Holm i alt 6 behandlere og 8 klinikassistenter. 
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