Sådan starter du
en tandlægekæde
Fem gode råd

Når vi skal bruge solcreme, går vi i Matas. Når vi shopper sko, går vi i Bianco. Og når
sulten melder sig, står burgerkæderne i kø. De fleste brancher er præget af store kæder,
og nu er tiden kommet til tandlægebranchen.
I de kommende år vil tandlægebranchen ændre sig
markant. Vi vil se en opblomstring af tandlægekæder, som vil lægge pres på de traditionelle ejerdrevne
tandlægeklinikker. Det er især kapitalfondene, der har
fået øjnene op for forretningspotentialet i
tandlægekæder. Derfor bør du overveje at starte eller
indgå i en tandlægekæde, hvis du fortsat vil gøre dig
gældende i branchen.

Hvordan omstiller tandlægerne sig til fremtiden?
Det store spørgsmål er, hvordan man som tandlæge skal
forholde sig til denne nye virkelighed?
1. Fortsætte med at drive klinik, som hidtil
Vælger man som tandlæge at fortsætte som hidtil, må
man indstille sig på en væsentligt øget konkurrence fra
kæderne. Kæderne kan både levere faglig kvalitet, udnytte stordriftsfordele og præstere en væsentligt større investeringskraft end den traditionelle tandlægeklinik. Det vil
uundgåeligt skærpe konkurrencen om patienterne.
2. Lade sig opkøbe af en kapitalfond
Er man som tandlæge villig til at afgive sin suverænitet,
kan kæderne tilbyde faglige fællesskaber, stordriftsfordele, investeringskraft og -vilje. Prisen er, at man skal
acceptere, at faglige og kommercielle værdier skal afbalanceres. Investorerne har kommercielle motiver øverst
på dagsordenen, hvor tandlæger måske i større grad
prioriterer faglighed og kvalitet.

3. Danne sin egen tandlægekæde – det bedste fra to
verdner?
Vælger man det bedste fra to verdner ved at skabe en
partnerdrevet forretningskonstruktion, kan tandlægerne
selv definere værdigrundlaget og tage konkurrencen
op med kæderne. Det kræver dog en masse tid og
ressourcer at bygge en virksomhedskæde fra bunden,
og igen vil det betyde, at man skal være villig til at afgive
noget suverænitet til partnerskabet – til gengæld havner
overskuddet også i tandlægernes egne lommer.
Fordelene ved at indgå i en tandlægekæde
Det er en krævende opgave at etablere en tandlægekæde fra bunden, men fordelene er mange – både for
de deltagende tandlæger og for patienterne. Først og
fremmest får man som tandlæge mulighed for at skabe
en forretning, der kan tilbyde et større udvalg af specialistbehandlinger, som imødekommer patienternes individuelle behov. Faglig fokus og specialiseringen vil højne
kvaliteten og have en positiv effekt på omdømmet.
Der er også et stort økonomisk incitament i at etablere
en tandlægekæde: Man er flere om at dække omkost-

ninger til det administrative personale, lokaler, udvikling
mv. Man kan optimere indkøb af materialer og teknik
med stordriftsrabatter. Vi må heller ikke glemme den
værdi, der ligger i at være en del af et fagligt fællesskab
med andre tandlæger - et fællesskab, hvor man kan
sparre med hinanden og skabe et ideelt miljø, som vil
være attraktivt for nye medarbejdere.
Fem gode råd hvis du overvejer at starte en tandlægekæde
At danne sin egen kæde kræver både mod, planlægning
og et solidt fundament. Hvis du allerede nu går med tankerne om at starte din egen tandlægekæde, får du her
fem tips til, hvad du særligt skal være opmærksom på:
1) Find partnere, der ligner dig selv
Lige børn leger bedst. Det gælder også for tandlæger, der
gerne vil starte en kæde. Gå sammen med klinikker, der
ligner dig selv med hensyn til størrelse og værdigrundlag.
Størrelse er omsætning, indtjeningsniveau og antal ansatte, mens værdigrundlag er etik, moral og kvalitetsniveau.
Det vil sikre et mere glidende samarbejde fra start.

2) Definér en vision og udarbejd en handlingsplan
Når du har fundet en eller flere mulige partnere, skal I
blive enige om, hvad I vil opnå, og hvordan I vil opnå
det. Spørg bl.a. jer selv, hvad jeres ambitionsniveau er,
hvor klinikkerne skal placeres, og hvor hurtigt I skal vokse. Det er selvfølgelig en langsigtet beslutning, og forretningsmodellen vil løbende blive skåret til. Men en vision
og en handlingsplan er et fornuftigt udgangspunkt.
3) Opstil en forretningsplan og et budget
Hvis udvidelsen kræver likviditet til investeringer, så vil
banken efterspørge en detaljeret forretningsplan og
et budget. Her skal du og dine partnere redegøre for
forventningerne til fremtiden, investeringsbehovet – og
ikke mindst, hvorfor tandlægekæden bliver en god
forretning!
4) Opstil forventning til overskudsfordeling
Hvor meget er du villig til at arbejde, og hvor meget
forventer du at tjene? Den traditionelle model, hvor
overskud kun fordeles efter omsætning, fungerer ikke i
et partnerskab. Andre opgaver, som f.eks. forretningsudvikling, personaleudvikling og ledelse, er i lige så høj
grad værdiskabende. Det er en stor opgave at drive og
udvikle klinikken og kæden. Derfor er det afgørende, at
denne del af værdiskabelsen også belønnes, når overskuddet skal fordeles – og ikke kun evnen til at skabe
omsætning.
5) Få et aftalegrundlag på plads
Et ordentligt aftalegrundlag vil spare jer for en masse
problemer, diskussioner og misforståelser. Det skal sikre,
at de grundpiller, I har opstillet i fællesskab, altid står,
hvor de skal. I et aftalegrundlag skal I bl.a. nå til enighed
om målsætningen, tiden og midlerne for at nå i mål.
Du vil måske opleve, at nogle af deltagerne falder fra
undervejs, fordi de bliver klar over, at de alligevel ikke
ønsker at deltage i et større forpligtende fællesskab eller
under det fælles værdigrundlag. Derfor er det vigtigt, at
du og dine partnere investerer den nødvendige tid i at
udarbejde et detaljeret aftalegrundlag, hvor I berører alle
svære passager og beslutninger.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du kommer
i gang med at etablere din egen tandlægekæde, så
tilmeld dig allerede nu vores seminarer, som afholdes i
København d. 23. august 2016 og i Aarhus d. 25. august
2016. Læs mere på www.deloitte.dk under events eller
kontakt Sten Peters eller Niels Nygaard.
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