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PRESSEMEDDELELSE 
Denteam Tandlægecenter skifter ejer og navn 
 
Denteam Tandlægecenter i Ærøskøbing skifter navn fra 1. september til tandlægen.dk. Navneskiftet sker i forbin-
delse med, at tandlæge Cecilie Clausen overtager klinikken efter tandlæge Erik Pedersen. 
 
Nyt navn og ny ejer, men ellers er alt ved det gamle. Tandlæge Cecilie Clausen er sammen med tandlæge Moham-
med Al-Kazzaz det faste tandlægeteam i klinikken. De har været i klinikken i henholdsvis 9 og 8 år og er derfor kendte 
ansigter for klinikkens patienter. 
”Vi har et godt og stabilt team og er glade for at kunne tilbyde pleje og behandling af både børn og voksne i vores 
klinik”, fortæller Cecilie Clausen og fortsætter: ”Ofte har vi jo flere generationer af den samme familie i klinikken, 
hvilket giver både tryghed for den enkelte og skaber en hyggelig atmosfære for os alle”. 
Klinikken har i alt 9 ansatte, hvoraf langt de fleste har været med i mere end 10 år.  
En helt særlig kompetence på klinikken er implantater, hvor tandlæge Mohammed Al-Kazzaz har en master i implan-
tologi fra Frankfurt, men derudover vil klinikken fortsat kunne tilbyde både børnetandpleje, forebyggende tandefter-
syn, kroner og broer.  
 
En del af tandlægen.dk 
Cecilie Clausen har i forbindelse med sin overtagelse af klinikken valgt at blive en del af tandlægen.dk, som er en 
landsdækkende kæde.  
”Jeg har valgt at gå ind i et kædesamarbejde, da det kan styrke vores faglige udvikling på specialområderne, hvor vi 
selv ønsker at have spidskompetencer, så vi selv kan betjene alle på øen”, forklarer Cecilie Clausen.  
Som en del af kædesamarbejdet har klinikkens personale mulighed for at indgå i særlige faglige fællesskaber, hvor de 
udveksler klinisk erfaring og deler nyeste viden om forskning og udvikling på tandlægeområdet. 
 
For mere information kontakt 
Tandlæge Cecilie Clausen, telefon: 62 52 15 76 – mail: cecilie_clausen@hotmail.com 
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