
 

 

tandlægen.dk fortsætter væksten i 2017 
  
2017 var tandlægen.dk’s andet driftsår, og regnskabet i 2017 var fortsat præget af både høj 

opkøbs- og investeringsaktivitet. Tandlægekæden, der er Danmarks største, har i dag 62 

klinikker og mere end 800 ansatte.  

For tandlægen.dk var det et spændende år, hvor både omsætning, antal ansatte og antal klinikker er mere 

end fordoblet sammenlignet med sidste år. 

 

”Vi oplever fortsat stor interesse for blive en del af tandlægen.dk, da vi som kæde kan hjælpe klinikejerne 

med nogle af de udfordringer, de står overfor i dag, herunder øgede administrative og regulatoriske krav”, 

siger administrerende direktør Thomas Wallin, tandlægen.dk  

 

Den store tilgang af nye klinikker har medvirket til, at omsætningen er vokset til 589 mio. kr. i 2017 og et 

resultat på klinikkerne før afskrivninger og finansielle poster på 82 mio. kr.  

 

”Vi er ganske godt tilfreds med årets resultat. 2017 var præget af et forsat højt investeringsniveau i både 

nye klinikker, ny teknologi og udvidelse af eksisterende klinikker. Alt sammen tiltag, der medvirker til at 

skabe optimale faglige rammer for moderne tandbehandling, som er essensen for vores kæde”, forklarer 

Thomas Wallin og fortsætter ”mange ønsker at være en del af et fagligt miljø og en hverdag med sparring 

fra kollegaer, noget vores store klinikker imødekommer. Vi har haft stort fokus på at forbedre driften og 

samle administrative opgaver på kædens hovedkontor, så vores tandlæger, tandplejere og klinikassistenter 

ude på klinikkerne kan dedikere deres tid til patienterne.” 

 

De mange investeringer afspejler sig tydeligt i årets resultat, som efter afskrivninger og finansielle 

omkostninger, endte på minus 50 millioner, hvilket er på linje med virksomhedens forventninger.  

 

Et spændende 2018 

Organisering i tandlægekæder skal blandt andet sikre stordriftsfordele. Og her er tandlægen.dk på rette vej. 

 

”Vi ser allerede nu positive resultater af, at vi som kæde kan få gavn af vores størrelse og opnå 

stordriftsfordele og kan bistå vores klinikker med administrativ support og løsninger – et arbejde der kun lige 

er påbegyndt, men som vi forventer os meget af i de kommende år”, siger Thomas Valentin Wallin.  

 

”Vi har planer for, hvordan vi kan udnytte vores kapacitet bedre, ligesom vi forventer at vækste yderligere 

igennem opkøb og konsolidering, så alt i alt ser vi lyst på 2018” slutter Thomas Valentin Wallin af. 

 

Regnskabstal: 

    2017   2016 

Regnskabsmæssige omsætning  589 mio. kr.    225 mio. kr. 

Klinikresultat før afskrivning og finansielle poster 82 mio. kr.     38 mio. kr. 

Resultat efter afskrivninger og finansielle poster  - 50 mio. kr.  -18 mio kr. 

 

 

Fakta om tandlægen.dk: 

tandlægen.dk blev stiftet i 2015 og har i dag mere end 60 klinikker og mere end 800 ansatte i Danmark. 

tandlægen.dk’s vision er: ”Skabe den fagligt stærkeste kæde af tandlægeklinikker, der sikrer danskerne den 

bedste tandsundhed i Norden” 

Læs mere på tandlægendkgroup.com 

 

For yderligere information kontakt Thomas Wallin på telefon: 91898818 


