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Af Jan Maass Lindhardt

TandLæge: Hun kunne 
være fortsat. Stået op om 
morgenen. Passet sit ar-
bejde som tandlæge. Hun 
kunne være gået hjem hver 
dag og holdt fri. Og sådan 
havde Marie Lodberg Sø-
rensen set sin fremtid, da 
hun blev færdig som tand-
læge i 2009, for hun var 
barn af selvstændige, og 
hun vidste, hvor meget det 
liv kræver. 

Alligevel skriver den 
33-årige Marie Lodberg Jør-
gensen klinikejer på sit cv. 
Tilbage i oktober gik hun 
fra ansat hos til medejer af 

Tandlægerne i Nørregade, 
som hun har sammen med 
Karin Folmer. Set i lyset 
af den seneste debat om 
kæder, der opkøber tand-
lægeklinikker, har Marie 
Lodberg Jørgensen et godt 
råd til andre unge tandlæ-
ger. 

- Jeg vil råde dem til at 
springe ud i det selv, for 
man kan sagtens selv, og 
man kan sagtens konkur-
rere med kæderne. Jeg 
synes, at vi skal have et ge-
nerationsskifte. Der sidder 
rigtig mange i enmands-
praksisser. De kunne jo 
blive opkøbt af nye friske 
tandlæger i stedet for af 
kæderne, siger Marie Lod-
berg Jørgensen.

Udvikling
Nogle mener, at hver an-
den tandlæge om få år vil 
høre under en kæde. An-
dre mener, at det stopper 
ved 20 procent. I Esbjerg 
er den helt store kædein-
vassion ikke sket, men den 
tidligere eneejer af Tand-
lægerne i Nørregade Ka-
rin Folmer har fået tilbud 
udefra:

- Vi er blevet kontaktet, 

men det vil vi jo ikke, for 
de vil jo også tjene penge, 
siger Karin Folmer.

Derfor var hun glad, da 
Marie Lodberg Jørgensen 
sagde ja til at blive med-
ejer af klinikken. Og den 
nye klinikejer er glad for, 
at hendes tandlægepraksis 
ikke er en del af en kæde.

- For mig handler det 
om, at mine patienter 
har det godt. Folk skal 
ikke føle, at det bare er en 
vare, jeg sælger. Vi laver 
kun det, der er behov for. 
Tandsundheden er det vig-
tigste, siger hun.

Respons: jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

Tandlægekæder 
er også på jagt 
efter praksisser i 
esbjerg. I nørre-
gade blev der sagt 
nej til kæderne, 
og i stedet købte 
den 33-årige Marie 
Lodberg Jørgen-
sen sig ind.

Ung klinikejer 
trodser kæderne

Foto Tue Sørensen

 Tandlægerne Marie Lodberg Jørgensen og Karin Folmer mener ikke, der er de store administrative 
besparelser i at blive en del af en kæde, så de bliver ved med at være sig selv.

 FaKTa
Tandlægerne i Nørregade har 
ligget på adressen siden 1972. 
For 11 år siden overtog Karin 
Folmer klinikken og i oktober 
købte den 33-årige Marie 
Lodberg Jørgensen sig ind i 
klinikken.

da jeg var færdiguddan-
net, tænkte jeg, jeg aldrig 
skulle være klinikejer. Jeg 
kunne godt se, der var 
meget arbejde i det. 

Marie Lodberg Jørgensen,
klinikejer

 Marie Lodberg Jørgensen har ikke fortrudt, at hun sprang ud i livet 
som klinikejer.
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TIP
JAKKESÆT ER IKKE KUN TIL EN
AFTEN I BYEN ELLER PÅ JOBBET.
DET ER ET OUTFIT, DER TYDELIGT
SES PÅ CATWALKEN OG I GADE-
BILLEDET SOM EN STOR TREND.

BLAZER

1199,-


