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Ett fysiskt möte, äntligen får jag lov att säga. Vårt 
årsmöte, ”Annual General Meeting”, för FEPPD 
genomfördes i år samtidigt som en ”light-version” 

av IDS i Köln. IDS var reducerad beträffande utställa-
re men den sammanlagda utställnings-ytan var nästan 
densamma. 

Jag fick höra att fram till måndag eftermiddag var det 
sagt att inga besök skulle tillåtas i montrarna, så alla 
hade en stor plexiglasskiva framför montern. Det innebar 
att de stora drakarna som brukar ha montrar större än 
hela Swedental inte kom överhuvudtaget. 

Detta beslut ändrades dock under måndagen och man 
tillät helt plötsligt inträde till montrarna. Det gjorde 
att det blev minst sagt kaotiskt, helt plötsligt skulle alla 
beställa mer material, förfriskningar med mera, detta 
föranledde att framförhållningen var allt för kort. FEPP-
D:s monterinredning var till exempel fortfarande kvar i 
Paris.

Man märkte tydligt att Tyskland har andra restriktioner 
än vad vi har haft i Sverige. Nu var det här i och för sig 
en månad sedan och mycket har kanske hänt sen dess. 

Hur som helst, nio länder var representerade på plats 
under årsmötet och två var med oss på länk. Nu så här i 
efterhand kan man konstatera att även om vi haft otaliga 
webb-baserade möten under pandemin, och alla har mer 
eller mindre blivit bekväma med det, så funkar det sämre 
att även ha ett fysiskt möte samtidigt. I det här fallet så 
användes det inte heller några tolkar.  

Efter sedvanliga ärenden, såsom ”fixing the quorum”, 
”approval of the agenda”, ”secretary general report” med 
mera, så kom vi till finanserna. Där kan nämnas att vi 
har en relativt stabil ekonomi och kunde därför besluta 
att även för 2022 reducera årsavgiften med 25 procent 
på grund av effekterna av Covid-19, som drabbat många 
länder mycket hårt. 

Det var inget val av styrelse i år, så styrelsen förblir 
oförändrad. Därefter gick vi över till rapporterna, dessa 
består i huvudsak av samlad statistik över det antal labo-
ratorier, tandtekniker, tandläkare med mera som finns i 
olika länder, se graferna på följande sidorna 12-14. 

Vi har även börjat samla in information om hur vår ut-
rustning ser ut i olika länder. Det kan nämnas att CAD/
CAM system används till 80 procent i Sverige medan 
exempelvis Malta endast har 6 procent. I statistiken finns 
tyvärr inte alla länder med, så det tar lite tid att få tillför-
litliga siffror. 

Som sista punkt på dagordningen fanns frågan om 
MDR/koboltkrom. Som jag nämnt tidigare har kommis-
sionen beslutat att klassa kobolt som ett CRM-ämne och 
detta har upprört Europa något alldeles extra. Jag har 
faktiskt aldrig varit med om en sådan uppslutning av en 
specifik fråga någonsin. Nu pratar vi HELA branschen. 

Det som kom fram, om jag förstod det hela, är att det 
är osäkert varifrån frågan om förbud ursprungligen kom 

ifrån. Är det från hälso- eller finanskommissionen? Eller 
är det från en ”vanlig” politiker som tycker att framställ-
ning av kobolt är vidrig (läs barnarbete).

Tror ingen riktigt vet detta i dagsläget? Hur som helst 
så hade vi på mötet med Ed Attenborough, Dominique 
Dechietere och Roland Strietzel, som representerade oli-
ka delar av vår bransch, allt ifrån tillverkare till försälj-
ning. 

Roland Strietzel var tydlig med att förklara att han 
hade egna intressen i denna fråga eftersom han represen-
terade en sammanslutning som bestod av Bego, Denta-
rum, Heraeus Kultzer samt Straumann. Att kommersiella 
eller tillverkande företag presenterar åsikter eller förslag 
till EU kommer aldrig på frågan. Men att FEPPD gör 
det är en annan sak. Mycket återstår dock innan vi vet 
hur detta ska sluta.

Avslutningsvis kan nämnas att under övriga frågor så 
pratade vi bland annat om Struktur. Många länder är in-
tresserade av Struktur, men av olika anledningar vill de 
vänta. Anledningarna som anförs är allt i från ekonomi 
till hur tillsynen av MDR kommer att ske. 

Det är nog högst osannolikt att sydliga Europa kommer 
att göra något i förväg. De väntar hellre på att en tillsyn 
skall ske och därefter handlar de. Själv tycker jag nog att 
det hela är solklart. Vi har ett regelverk att följa sedan 
i våras. Eller som vår ordförande Olle Sahlin sade: ”In 
Sweden we follow the law” 

Frågor på det?
Patrik Jonson
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