
Till mina kunder!

Jag är tandläkare, men precis som alla andra behöver mina tänder 
regelbunden vård för att de ska förbli i gott skick och bli så vackra som 
möjligt. Så, precis som alla andra, går jag till tandläkaren för att genomgå 
många av de behandlingar som jag själv utför på mina egna patienter. 

När jag satte mig ner för att skriva ner målen för min praktik, så insåg jag att 
den tandvård som jag vill ge till mina patienter är exakt den tandvård som 
jag själv vill ha. Och jag kan försäkra dig att jag håller min tandläkare mycket 
högt.

Jag vill att min tandläkare ser mig som en individ, någon som han eller hon 
är personligt bekant med och inte bara behandlar som ett namn på en lista 
eller som ”nästa patient”. Jag vill att min tandläkare utvecklar den relationen 
genom att ta reda på vad som är viktigt för mig och att respektera mig som 
person. Och jag vill inte bli tagen för given ens några år in i relationen.

Även om jag förmodligen är lika modig som den genomsnittliga patienten så 
föredrar jag, naturligtvis, att slippa obehag under mitt tandläkarbesök. 
Jag vill att min tandläkare visar en genuin omtanke om mitt välbefinnande 
före, under och efter behandlingen. Jag vill att min tandläkare grundligt 
behärskar smärtfria behandlingstekniker. 

Jag kanske är bortskämd, men jag blir irriterad av att behöva vänta för 
mycket. Jag föredrar om tandläkaren och övrig personal är redo att ta emot 
när jag kommer, och jag uppskattar verkligen om jag är den enda patienten 
på plats så att tandläkaren och personalen kan ge mig sin fulla uppmärksam-
het. 

Jag är pedant när det gäller kvalitet. Jag är till och med beredd att betala lite 
mer om jag får behandling i toppklass. De här tänderna är ju de enda jag har, 
så jag skulle aldrig välja tandläkare utifrån att han eller hon var billigast. Jag 
väljer den tandläkare som kan ge mig vård på högsta nivå, eftersom jag tyck-
er att jag förtjänar det. Jag sätter värde på den som är noggrann i varje detalj 
som rör min behandling. Så det jag vill ha som tandvårdspatient är det som 
jag hoppas att du vill ha, för resultatet av denna typ av behandling är mitt 
sanna mål: ett optimalt resultat för dina tänder både när det gäller hälsa och 
utseende. Om du vill ha denna typ av vård, så vill jag vara din tandläkare. 
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