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Vegakliniken stänger 31 mars 2020 
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Information till dig som är patient 
på Vegakliniken

Praktikertjänst har beslutat att avveckla tandläkarverksamheten 
på Vegakliniken, Vegagatan 8 i Stockholm, på grund av 
svårigheter att rekrytera tandläkare och ny verksamhetschef. 
Alla patienter får därför möjlighet att byta till Sibylletand-
läkarna och tandläkarna Emil Tzenov och Martina Lukesova. 

Vegakliniken har funnits i många år och Praktikertjänst beklagar 
att mottagningen stänger och vill tacka alla patienter för åren 
som varit.

Vad händer nu?
Vegakliniken stänger den 31 mars 2020 och alla patienter 
hänvisas till Sibylletandläkarna och tandläkare Emil Tzenov och 
Martina Lukesova med verksamhet på Sibyllegatan 29 i 
Stockholm, tunnelbanestation Östermalmstorg. Alla patienter 
på Vegakliniken får automatiskt en kallelse till Sibylletand-
läkarna. 

Sibylletandläkarna driver verksamhet i ljusa och fina lokaler med 
modern utrustning i centrala Stockholm. Mottagningen erbjuder 
både allmän- och specialisttandvård med särskilt fokus på 
rotbehandlingar och rotfyllningar. 

Om Sibylletandläkarna
Vi är idag tre tandläkare och två tandsköterskor i vårt team.  
Vår nya tandhygienist börjar till hösten. 

Tandläkarpraktiken på Sibyllegatan har gamla anor. Den star-
tades redan 1935, även då i samma lokaler. Vår klinik startades 
2003 och efter omfattande renovering har vi idag fem behand-
lingsrum rustade med den senaste tekniken, det vill säga allt 
som är nödvändigt för att du som patient ska erhålla vård av 
högsta kvalité.

Inom Praktikertjänst arbetar vi löpande med kvalitetssystem för 
att upprätthålla adekvata hygienrutiner och vi sätter stor fokus 
på personligt bemötande där vårt gemensamma mål är att alla 
patienter ska känna sig trygga och väl omhändertagna. 

Det är normalt att känna oro inför byte av klinik och tandläkare 
men vi vill försäkra dig om att vi kommer att göra vårt allra 
yttersta för att du som patient ska känna dig trygg och 
välkommen hos oss! 

Du når Sibylletandläkarna på telefonnummer 08-611 28 19. 
Mer information om Sibylletandläkarna finns på 
www.ptj.se/sibylletandlakarna/

Välkommen!

Martina Lukesova Emil Tzenov


