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PRESSEMEDDELELSE  
 

Tandlæger flytter sammen i ny, moderne klinik 
Den orange løber var rullet ud da tandlæge Mads Kirkegaard og resten af tandlægen.dk Boulevarden 39 
mandag den 1. april flyttede ind hos tandlæge Lars Kofoed på den topmoderne klinik, Eternitten, på 
Tankedraget 7. 

Eternitten er en topmoderne klinik med elevator, lyse lokaler og en central placering ved 
hovedindfaldsvejen til Aalborg med gode parkeringsforhold.  

Klinikken er indrettet i et samarbejde mellem tandlæge Lars Kofoed og den Aalborg-baserede 
indretningsarkitekt Tine Hundrup. Derfor er det første, der møder den besøgende, en topmoderne 
indretning med æstetik i fokus.  

”Udover at tilbyde de nyeste behandlingsmuligheder og basere os på effektiv ny teknologi, har det været 
vores mål at skabe rammer, der er både indbydende og rare at komme i, så patienterne føler sig godt tilpas, 
fra de træder ind ad døren”, forklarer tandlæge Lars Kofoed, der er daglig leder af klinikken.   

Patienter og personale blev budt velkommen 
Indflytningen blev fejret i hele ugen, hvor den orange løber var rullet ud og flagene sat frem.  De nye 
patienter blev også tilbudt chokolade i åbningsugen, så de blev budt ordentlig velkommen til klinikken. 

Lars Kofoed bød mandag morgen velkommen til de nye kollegaer fra tandlægen.dk Boulevarden, som nu er 
flyttet ind på Eternitten. ”Vi er rigtig glade for at få så kompetente kollegaer i vores team og glæder os over 
fusionen”, siger tandlæge Lars Kofoed.  

Blandt personalet som er flyttet ind på den moderne klinik, er tandlæge Mads Kirkegaard, som har haft 
klinik i Aalborg i snart 40 år. Selvom Mads har været i branchen i mange år, så har han ingen planer om at 
stoppe foreløbigt.  

”For godt to år siden indgik vi et samarbejde med tandlægen.dk og det har været godt. Nu fik vi så 
muligheden for at flytte sammen med vores søsterklinik her i Aalborg. Sammen får vi nu en helt 
topmoderne klinik, hvor vi kan lave alle former for behandlinger. Det har betydet meget for mig, at hele 
personalet er flyttet med, så vores patienter vil have mulighed for at blive behandlet af de samme personer 
som på Boulevarden”, siger tandlæge Mads Kirkegaard.  

 

Fakta: 

tandlægen.dk, Aalborg (Eternitten) 

• 11 tandlæger 
• 2 specialtandlæger 
• 7 tandplejere 
• 40 ansatte i alt 
• 16 klinikrum 
• 1250 kvadratmeter i alt 
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Yderligere information: 

Tandlæge, Lars Kofoed, mobil: 2712700 
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