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ÅRSKRÖNIKA / FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2015 
 
 

IPS VERKSAMHET 
 
Sveriges IP-ombuds Samfund (IP-Samfundet, fortsättningsvis nedan: IPS) utgör det 
allmänna samfundet som organiserar alla auktoriserade IP-ombud verksamma i Sverige 
inom området för det industriella rättsskyddet och därmed främjar en internationellt sett hög 
kompetensnivå hos IP-ombudskåren.  
 
IPS medlemmar har kvalificerat sig till sitt medlemskap genom att uppfylla fordringarna enligt 
IPS stadgar, det vill säga, IP-jurister och Patentombud (”IP-Ombud”) som har sin 
huvudsakliga yrkesverksamhet i Sverige, uppfyller de utbildningskrav som föreskrivs av IPS, 
och dessutom har minst fem (5) års erfarenhet från handläggning av ärenden inom området 
immaterialrätt, såsom huvudsysselsättning, vid industriföretags IP-avdelning eller på 
patentbyrå.  
 
För att bli medlem krävs också godkännande i av IPS anvisad examen, sam att sökanden 
gjort sig känd för redbarhet och i övrigt befunnits lämplig att utöva IP-ombudsverksamhet.  
 
 

MÖTEN 
 
Under året har styrelsen haft 8 sittande möten, inklusive årsmöte, och konstituerande möte.  
 
 

STYRELSE, REVISORER OCH DISCIPLINNÄMND 
 

Styrelse 
IPS styrelse består av ordförande, vice ordförande samt fyra andra ledamöter. Vid årsmötet 
den 27 mars 2015 omvaldes Petter Rindforth och Mats Kola som styrelseledamöter. 
Styrelsen bestod därmed av följande personer: 
 
Ordförande: Per Bjerndell (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2016) 
Vice ordförande: Susanne Roos (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2016) 
Ledamot: Malin van Odjik (tidigare vald t.o.m, 31 mars 2016) 
Ledamot: Maria Frödin (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2016) 
Ledamot: Petter Rindforth (omvald t.o.m. 31 mars 2017) 
Ledamot: Mats Kola (omvald t.o.m. 31 mars 2017) 
 
Vid konstituerande styrelsemöte den 9 april 2015, valdes Susanne Roos till kassör och 
Petter Rindforth till sekreterare. 
 
Revisorer 
Richard Lettström, revisor 
Rut Herbjørnsen, revisorssuppleant 
 
 
 

http://www.ip-samfundet.se/web/page.aspx?sid=2524
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Disciplinnämnd 
IPS disciplinnämnd består av ordförande, vice ordförande och fyra andra ledamöter jämte två 
suppleanter, att inkallas vid jäv eller förfall för ledamot. Vid årsmötet valdes Bengt Lindberg 
in som ny ledamot. Nämndens medlemmar 2015: 
 
Ordförande: Annika Kilander (vald till 2016) 
Vice ordförande: Kristina Fredlund (vald till 2016) 
Ledamot: Carl Wendt (vald till 2016)  
Ledamot: Lars Estreen (vald till 2016) 
Ledamot: Ann Danared (vald till 2016) 
Ledamot: Bengt Lindberg (vald till 2017) 
Suppleant: Anita Skeppstedt (vald till 2016) 
Suppleant: Albin Persson (vald till 2016) 
 
 

STATLIGA AUKTORISATIONEN AV IP-JURISTER 
 
IPS har under 2015 aktivt fortsatt att arbeta för att driva fram statlig auktorisation och 
medföljande tystnadsplikt även för IP-jurister.  
 
I februari 2015 presenterade Näringsdepartementet sitt betänkande av Utredningen om 
immaterialrättens roll i innovationssystemet, ”Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar” 
(SOU 2015:16). IPS ingav remissyttrande, där det poängterades att det föreligger ”all 
anledning” att i Sverige göra en utredning i frågan om auktorisering av IP-jurister. Eftersom 
det redan finns en fungerande Patentombudsnämnd (som i framtiden skulle kunna titulera 
sig IP-ombudsnämnden) torde kostnaderna för auktorisering även av IP-jurister inte vara 
höga. 
 
Vidare påpekade IPS i remissvaret att det föreligger en mängd positiva resultat av en 
auktorisation av IP-jurister, exempelvis:  
 
a) enklare för svenska företag att finna rätt kompetens för rätt IP-frågor,  
b) auktorisation skulle visa att den svenska synen på vikten av immateriella rättigheter är 
densamma som i övriga länder, dvs av stor vikt, dels för svenska företag, dels för att behålla 
och vidareutveckla kompetenta IP-jurister, särskilt som svenska IP-jurister redan idag ses 
som en tillgång till den svenska innovationsverksamhetens framgång i den internationella 
handeln,  
c) auktorisation skulle underlätta för att fler IP-ombudsföretag skapas, inklusive möjlighet att 
revidera prissättning till förmån för SME’s, samt  
d) auktorisation med frågeförbud skulle underlätta arbetet för svenska bolagsjurister som 
därmed kan anförtro inhemska svenska IP-jurister med hemligstämplat material. 
 
Karin Lindell, ordförande i Patentombudsnämnden har även visat stort intresse i 
auktorisationsfrågan, och bl a kommunicerat med Näringsdepartementet som visat förnyat 
intresse efter information om att den finska lagstiftningens motsvarighet trätt i kraft. 
 
IPS har, i samarbete med bl a SEPAF och Bengt Domeij, i september 2015 även tillskrivit 
Näringsdepartementet under rubriken ”Immateriella tillgångar allt viktigare – Tjänsteföretagen 
som stödjer svenskt näringsliv i dessa frågor behöver auktorisation av jurister”, där det 
framhölls att: 
 
”Utan auktorisation riskerar svenskt näringsliv att sakna nationellt tillgänglig 
specialistkompetens som kan erbjuda ett heltäckande tjänsteerbjudande kring immateriella 
rättigheter i samverkan med tekniskt specialiserade patentombud. Auktorisation skulle ge 
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dels en skyddad titel som för uppdragsgivare garanterar rådgivarkvaliteten, dels skydd mot 
att i domstol frågas ut om klientförhållanden, dels rätt att vara ombud inför EU-domstolarna.  
För att dessa moderna och för innovationer och näringslivet avgörande tjänster skall 
produceras i Sverige behövs detta nu. Åtgärder behöver snarast vidtas för att komma tillrätta 
med konkurrensnackdelarna.” 
 
Vidare deltog IPS med två talare under en seminariekväll den 21 september 2015, 
arrangerad av SFIR med huvudtemat ”Auktorisation – fem år sedan för patentombud, nu för 
jurister?”.  
 
I anledning av regeringens budgetproposition, ”Utgiftsområde 24: Näringsliv” (sid 64), där det 
anges att ”Regeringen avser att utveckla statens insatser inom det immaterialrättsliga 
området för att de ytterligare ska stödja innovation och tillväxt. Immaterialrätten och de 
immaterialrättsliga skydden är viktiga för att stimulera innovation och att det ska vara möjligt 
att tillgodogöra sig värdet av nya varor, tjänster och system. För åren 2016–2019 föreslår 
regeringen därför att 20 miljoner kronor per år ska avsättas för att bl.a. förstärka Patent- och 
registreringsverkets (PRV) vägledande och kunskapsspridande roll samt för 
kunskapsutveckling inom området immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt”, 
inbjöds bl a representanter för IPS att deltaga på ett möte arrangerat av PRV’s GD Susanne 
Ås Sivborg den 3 december 2015. IPS fokuserade sitt deltagande på just 
auktorisationsfrågan, som en prioritetsfråga i syfte att långsiktigt främja Sveriges 
innovationskraft. 
 

MEDLEMMAR 
 

Vid årets slut uppgick medlemsantalet till 206 aktiva medlemmar och 16 vilande medlemmar. 
 
 

TILLSYNSVERKSAMHET / DISCIPLINÄRENDEN 
 

IPS Disciplinnämnd har inte behövt hantera några nya disciplinärenden under 2015.  
 
 

ÖVRIG INFORMATION 
 
Ordföranden har fortsatt att verka för en aktiv IPS information via LinkedIn, beträffande såväl 
arbetet med auktorisation för IP-jurister, som utbildning via Patentombudsnämnden. IPS på 
LinkedIn har 81 aktiva medlemmar. 
 
Vidare har IPS egen hemsida uppdaterats under hösten 2016, i syfte att modernisera 
innehållet och göra hemsidan mer sökvänlig. 
 

 
 
 
 
 
 


