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PRESSEMEDDELELSE  
 

Tandlægen.dk styrer mod øget organisk vækst 
Ejerkredsen og bestyrelsen i tandlægen.dk har udpeget en ny ledelse i den landsdækkende 
tandlægekæde. Fremover vil det være stifter og medinvestor Henrik Kølle, der står i spidsen af selskabet. 

 

tandlægen.dk, der med sine 59 klinikker er landets største tandlægekæde, vil i 2019 have fokus rettet mod 
at sikre organisk vækst og begynde at høste stordriftsfordelene ved at være en så stor kæde. Henrik Kølle, 
der er medinvestor og indtil for nylig havde posten som bestyrelsesformand har pr 11. januar 2019 
overtaget jobbet som administrerende direktør i kæden. 

”Vi er nået en modning og en struktur i selskabet nu, der gør, at vi kan begynde at arbejde med de 
stordriftsfordele, der er forbundet med at have den størrelse, vi har opnået gennem opkøb og udvidelser” 
forklarer Henrik Kølle, og fortsætter, ”vores mål for 2019 og årene fremover vil være at sikre organisk 
vækst. Det vil vi blandt andet opnå ved at centralisere en række administrative opgave, så klinikejerne kan 
få mere tid ved tandlægestolen. I en tid, hvor der er massiv mangel på tandlæger, er det vigtigt, at 
tandlægerne udnytter deres tandlægefaglige kompetencer på tandbehandling og ikke bruger kostbar tid på 
daglige administrationsopgaver.” 

Tandlægerne investerer yderligere i kæden 

Klinikejerne ejer i dag cirka halvdelen af kæden, og de har vist deres tillid til den nye ledelse og strategi ved 
at investere yderligere i tandlægen.dk. 

”For mig er det en kæmpe tillidserklæring, at klinikejerne fortsætter deres investering kæden, fordi netop 
de kan se det potentiale, der er forbundet med at drive mange klinikker sammen”, siger 
bestyrelsesformand for kæden Jørgen Lindholm Lau, som har overtaget formandsposten efter Henrik Kølle.  

Ændringen i den daglige ledelse er et naturligt resultat af den rejse, selskabet har været igennem, hvor 
Thomas Wallin, den nu afgåede direktør, har stået i spidsen for at opkøbe og indsluse de mange klinikker i 
kæden. 

”Nu skal vi konsolidere og drifte og her er der andre kompetencer, der skal i spil. Derfor er det dejligt, at 
Henrik Kølle har sagt ja til at overtage rollen som direktør, så vi kan trække på Henrik Kølles stor indsigt i 
branchen, som han opbyggede gennem sine år som administrerende direktør Plandent”, slutter Jørgen 
Lindholm Lau af.  

 

 

Kontakt: 

Henrik Kølle: mobil 40 28 50 54 – mail. hk@tandlaegen.dk  
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