B

Porto
Betalt

på gång hos

Delexamination för patentingenjörer
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Den första delexaminationen för patentingenjörer
i IP-Samfundets regi kommer att genomföras
den 27 och 28 maj 2008 i Stockholm.
IP Akademin har ansvaret för genomförandet
av examinationen.
Delexaminationen omfattar tre moment som
är fördelade över två dagar; Patentkravsskrivning, Utarbetande av svaromål samt Etik och
rådgivaransvar.
För att få delta i examinationen måste du
ha genomgått utbildningar som motsvarar IP
Akademins kurser Patent Grund och Patent Internationellt, Kravskrivning samt Etik och rådgivaransvar. Det rekommenderas att du också läst
Juridisk Grundkurs eller motsvarande samt
gärna EG-rätt. Innehållet i kurserna framgår av
kursbeskrivningarna på IP Akademins hemsida,
www.ipakademin.se, där du också anmäler dig.

Ordföranden funderar

Om du har frågor om examinationen kan du ställa
dem via e-post till styrelsen@ip-samfundet.se.
En slutexamination kommer att genomföras
8-9 december i år. Därefter kan IP-Samfundet
auktorisera de första medlemmarna enligt den
ordinarie auktorisationsordningen.

Hur blir man medlem
Det är nu nästan två år sedan fönstret för ansökan
enligt farfarsregeln stängdes och ombud börjar
nu knacka på dörren för att vinna medlemskap i
IP-Samfundet genom den ordinarie auktorisationsordningen. Vi har fått en hel del frågor om hur
man blir medlem. Här är förhoppningsvis svaren.
Har du fler frågor kan du läsa mer under ”Medlemskap” på www.ip-samfundet.se, eller ställa
dem till styrelsen på styrelsen@ip-samfundet.se.
Enskilt medlemskap kan det IP-ombud få som
har sin huvudsakliga yrkesverksamhet i Sverige.
Utbildning och yrkeserfarenhet
Man måste uppfylla de utbildningskrav som
föreskrivs av IPS. De innefattar krav på teknisk
eller naturvetenskaplig examen från högskola
eller universitet, eller motsvarande teknisk/
naturvetenskaplig kompetens eller juristexamen
från universitet.
Dessutom måste man visa på genomgången
yrkesinriktad utbildning motsvarande det
utbildningsprogram till patentombud eller
IP-jurist som genomförs av IP Akademin, se
www.ipakademin.se under ”Patentombud”
respektive ”IP-jurister”. Den som helt eller delvis
tillgodogjort sig kunskaperna på annat sätt
än genom IP Akademin ska tillsammans med
medlemsansökan bifoga intyg om genomgången
utbildning. Förhandsbesked om en kurs eller
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Nu är det ett faktum: Londonöverenskommelsen
kommer att träda i kraft! Det går inte att sia om
hur detta kommer att påverka patentombudens
arbete men en sak är säker – det kommer inte
att minska behovet av högt utbildade, kompetenta IP-ombud. Antalet patentansökningar i
Europa kommer säkert att öka och därigenom
också antalet juridiska frågor, vilket medför mer
arbete för såväl patentombud som IP-jurister.
I vår bransch har av tradition tyngdpunkten
legat på patentombuden, kanske för att dessa
är fler än de jurister som arbetar med IP, men
också för att patentombuden har hörts mer. Det
är således symptomatiskt att Tystnadspliktsutredningen hade till uppgift att titta på statlig

auktorisation av enbart patentombud och inte
IP-jurister. Därför är initiativet att skapa en
referensgrupp för jurister extra viktigt, så att det
skapas en stark grupp som kan driva juristernas
sak. Om detta kan du läsa på annan plats i detta
nummer av ”på gång”. Det kanske kommer att
dröja innan vi har en ”Lag om IP-ombud”, men
det är i alla fall något som
IP-Samfundet kommer att
arbeta för. Eller vad tycker du?

Lars Estreen, ordf

Årsstämma
utbildning kan tillgodoräknas erhålls efter
skriftlig förfrågan till styrelsen.
Vidare ska man ha minst fem års erfarenhet
från handläggning av ärenden inom området
immaterialrätt, såsom huvudsysselsättning, vid
industriföretags IP-avdelning eller på patentbyrå. Två av dessa år kan utgöras av erfarenhet
från myndighet, t ex PRV eller EPO.
För att bli medlem måste man också bli godkänd i IPS delexamination och slutexamination.

Årets stämma kommer att hållas onsdagen den
12 mars på IP-kansliet, Humlegårdsgatan 20
i Stockholm. För er som ännu inte sett de nya
lokalerna, där även IP Akademin har sina
utbildningslokaler, är detta ett bra tillfälle. Vi
hoppas på en god uppslutning. Årsmöteshandlingar finns att hämta på www.ip-samfundet.se.

Ansökan
Slutligen måste man för att bli medlem ha ansökt
om medlemskap, gjort sig känd för redbarhet
samt i övrigt befunnits lämplig att utöva IPombudsverksamhet.

13.00 Samling med kaffe och fika
13.30 – ca. 14.30 Årsstämma
Paus
15.00 – 16.30 Behövs etik för IP-ombud i det
21:a århundradet? Genomgång och diskussion

Vilande medlemskap
IP-Samfundet är en organisation för aktiva
medlemmar. Det är bara under vissa speciella
omständigheter som medlem kan beviljas vilande
medlemskap. Det kan gälla vid utlandsarbete under en längre tid eller om en medlem har för avsikt
att vara borta från sin verksamhet av andra skäl
under mer än ett år.
Ansökan om vilande medlemskap ska dels
göras skriftligt till styrelsen.

ips@ipkansliet.se
www.ip-samfundet.se
Produktion: defacto ab, illustrationer Nirak design

Program
av IP-Samfundets vägledande regler om etik och
god ombudssed
17.00 Middag till självkostnadspris för de som
anmält sig.
Välkommen

Vi har fått svar
Du håller nu det tredje numret av nyhetsbladet
”på gång...” i din hand. Vi som arbetar i
styrelsen har tyckt att det är viktigt att forma en
kanal till medlemmarna där vi kan berätta om
nyheter och annat intressant i vår bransch.
Inför detta nummer av nyhetsbladet genomförde vi en enkätundersökning för att ta reda på
hur nyhetsbladet har mottagits.

Vi är glada för att så många som 201 medlemmar tog sig tid att svara. Av dem ville 76 %
att vi skulle fortsätta med nyhetsbladet. 55 %
hade sett något nummer och 51 % hade läst
något nummer.		
Har du fler synpunkter är du alltid välkommen
att höra av dig till styrelsen@ip-samfundet.se.

Nytt från utländska myndigheter

Vidareutbildning

EPO höjer priserna

Tidplan för Löken klar

Utveckla kompetensen

EPO har beslutat om generella prishöjningar. Det
kommer att bli avsevärt dyrare om en ansökan
innehåller fler än 15 patentkrav. Kravavgiften
stiger då från 45 till 200 euro per krav.
Prishöjningarna ska gälla från 1 april i år. Fler
prishöjningar kommer att ske 1 april 2009.
Hela prislistan finns att läsa på www.epo.org,
CA/D 16/07. Punkt 15 är den viktigaste.

Nu är sista namnteckningen satt på Londonöverenskommelsen. President Sarkozy skrev
under den 29 januari och den har
lämnats in till det tyska justitiedepartementet. Justitiedepartementet
har som målsättning att få ett
regeringsbeslut så att överenskommelsen träder i kraft från detta
datum även i Sverige.

Styrelsen får ibland frågor om den obligatoriska
vidareutbildningen och önskemål om att få
dispens från kraven. Motiven varierar från att
man är gammal och inte har så många uppdrag
till att man tycker att man redan har den nödvändiga kunskapen.
I IP-Samfundets stadgar står att det är
ett krav att ”upprätthålla och utveckla sin
yrkeskompetens”. Det händer ständigt saker
inom vår bransch. Det kommer nya lagar, regler

Nytt från svenska myndigheter
Tystnadspliktsutredningen
Remissvaren till Tystnadspliktsutredningen lämnades
in i oktober förra året och de
har nu sammanställts. Samtliga remissinstanser är i stort
sett positiva till utredningsförslaget. Det är däremot
knappast troligt att en Lag om patentombud
kommer att träda i kraft före halvårsskiftet
2009, eftersom det krävs en lagrådsremiss innan
en ny lag kan antas.
IP-Samfundet bevakar naturligtvis frågan så
att den inte glöms bort vid Närings- och Justitiedepartementen.

Inga krav på överlåtelsehandling
Det ställs inte längre något formellt krav från
PRV om att lämna in en överlåtelsehandling i
samband med en patentansökan. Det är endast

en skyldighet att uppge på vilket sätt som den
sökande fått rätten att söka patentet. I princip
gäller nu samma regler som för europapatent.
Ombuden bör ändå överväga att fortsätta
med att få uppfinnaren att skriva på en överlåtelsehandling där uppfinnaren, om det blir
aktuellt, förbinder sig att skriva på för patentansökningar även i andra länder. Risken är annars
att problem kan uppstå om uppfinnaren slutar
sin anställning eller om något annat oförutsett
händer.

Lagrådsremiss om intrång
I förra numret skrev vi om departementspromemorian om säkerställande av skyddet för
immateriella rättigheter, Ds 2007:19. Justitiedepartementet arbetar nu med lagrådsremissen.
De räknar med att en proposition kommer före
sommaren. Ett eventuellt ikraftträdande, som
var beräknat till sommaren, kommer inte att ske

Var finns du?
Stämmer dina uppgifter?
Tillhör du de 5 % av medlemmarna vars adressuppgifter är inaktuella? För att du ska få all information från oss är det viktigt att kansliet har rätt
uppgifter. Du gör själv dina uppdateringar genom
att logga in på vår webbsida. Har du glömt ditt
personliga lösen för att göra uppdateringen?
Maila i så fall till pia.bardler@ipkansliet.se så
hjälper hon dig.

De har flyttat på sig
Lottie-Ann Lindström arbetar sedan juni 2007

som verksjurist på Granskningsnämnden för
radio och TV. Richard Lettström har anställts
som marknadschef på PRV. Johan Holmer är
sedan september 2007 VD på Film- och TVproducenternas kansli. Alla tre har beviljats
vilande medlemskap.
Pernilla Edén på Saab Automobile har ansökt
om att hennes vilande medlemskap återgår till
ordinarie eftersom handläggning av immaterialrättsärenden åter är hennes huvudsysselsättning.
Bo Jörneld i Motala har begärt utträde ur
IP-Samfundet.

och prejudikat. För att vi som bransch ska vinna
erkänsla, ha en auktoritet och kunna konkurrera
med utländska ombud måste vi se till att alla
som är auktoriserade IP-ombud har en gedigen
kunskap. Den dag man inte längre vill förkovra sig
ska man inte heller tillhöra de auktoriserades skara.
Liknande PVU-regler för IP-ombud finns
både i England och USA. Advokatsamfundets
krav på vidareutbildning är till och med tuffare
än våra, de kräver 15 timmar per år.

Referensgrupp jurister
IP-Samfundet har tagit initiativ till att skapa
en referensgrupp av jurister. I den ska ingå
representanter både från patentbyråsidan och
från industrins patentavdelningar. Vi vill få
till stånd en diskussion kring juristernas roll i
organisationen. Andra frågor som är aktuella nu
är vad Tystnadspliktsutredningen kan komma
att betyda för juristerna och arbetet med att
få en offentlig auktorisation för rådgivning
inom övriga immaterialrättsliga discipliner och
utbildningsfrågor.
Vid referensgruppens första möte närvarade
Bengt Eliasson från Zacco Sweden AB, Susanne

Roos från AstraZeneca AB, Gunnar Hjalt från
Awapatent AB, Peder Oxhammar från Brann
AB och Carolina Lion från Ericsson AB. För
IP-Samfundets räkning närvarade ordförande
Lars Estreen och från IP Akademin Walter Huth
och David Holm.
Det är inte bestämt att referensgruppen ska
bestå av dessa personer. Somliga kan komma att
utgå ur gruppen och andra tillkomma. Om du
är intresserad av att medverka är du välkommen
att ta kontakt med David Holm på
david.holm@ipakademin.se.

Domar och rättsfall
Seminarium om domar
SFIR, Svenska Föreningen för Industriellt
Rättsskydd, arrangerade den 21 januari ett
heldagsseminarium om immaterialrätten i
domstolarna 2007.
Seminariet innehöll både tillbakablickar
och framtidsperspektiv inom patent-,
varumärkes- och mönsterrätten samt formgivningsskyddet i allmänna domstolar, Patentbesvärsrätten, EPO och OHIM.
Dessutom presenterades domar inom bland
annat upphovsrätten och närstående rätter,
otillbörlig konkurrens samt domar rörande
lagval och jurisdiktion i EG-domstolen och de
allmänna domstolarna.
Särskilt intressant var domarna i patentärenden vid Patentbesvärsrätten och allmänna

domstolar, som presenterades av Bengt Domeij
och Peter Sande samt domstolsutslag inom
varumärkesrätten, som presenterades av Per
Carlson och Richard Wessman.
Presentationerna finns på www.sfir.se under
Aktuellt material.
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i Stockholm. För er som ännu inte sett de nya
lokalerna, där även IP Akademin har sina
utbildningslokaler, är detta ett bra tillfälle. Vi
hoppas på en god uppslutning. Årsmöteshandlingar finns att hämta på www.ip-samfundet.se.

Ansökan
Slutligen måste man för att bli medlem ha ansökt
om medlemskap, gjort sig känd för redbarhet
samt i övrigt befunnits lämplig att utöva IPombudsverksamhet.

13.00 Samling med kaffe och fika
13.30 – ca. 14.30 Årsstämma
Paus
15.00 – 16.30 Behövs etik för IP-ombud i det
21:a århundradet? Genomgång och diskussion

Vilande medlemskap
IP-Samfundet är en organisation för aktiva
medlemmar. Det är bara under vissa speciella
omständigheter som medlem kan beviljas vilande
medlemskap. Det kan gälla vid utlandsarbete under en längre tid eller om en medlem har för avsikt
att vara borta från sin verksamhet av andra skäl
under mer än ett år.
Ansökan om vilande medlemskap ska dels
göras skriftligt till styrelsen.

ips@ipkansliet.se
www.ip-samfundet.se
Produktion: defacto ab, illustrationer Nirak design

Program
av IP-Samfundets vägledande regler om etik och
god ombudssed
17.00 Middag till självkostnadspris för de som
anmält sig.
Välkommen

Vi har fått svar
Du håller nu det tredje numret av nyhetsbladet
”på gång...” i din hand. Vi som arbetar i
styrelsen har tyckt att det är viktigt att forma en
kanal till medlemmarna där vi kan berätta om
nyheter och annat intressant i vår bransch.
Inför detta nummer av nyhetsbladet genomförde vi en enkätundersökning för att ta reda på
hur nyhetsbladet har mottagits.

Vi är glada för att så många som 201 medlemmar tog sig tid att svara. Av dem ville 76 %
att vi skulle fortsätta med nyhetsbladet. 55 %
hade sett något nummer och 51 % hade läst
något nummer.		
Har du fler synpunkter är du alltid välkommen
att höra av dig till styrelsen@ip-samfundet.se.

