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Ordföranden har ordet
IP-Samfundet och utbildningsorganisationen
IP Akademin grundades med två syften. Dels skulle vi
bygga upp en nödvändig struktur för utbildning inom
branschen, dels skulle vi skapa förutsättningar för en
juridiskt reglerad auktorisation som gör att vi kan
omfattas av tystnadsplikt. Till våren tar vi ett viktigt
steg framåt när vi lägger fram ett konkret förslag på
ett utbildningsprogram som är kopplat till kommande
statlig auktorisation.		
Med Tystnadspliktsutredningens slutsatser och
positiva remissvar i ryggen kan det se ut som om
vägen till en juridiskt reglerad auktorisation ligger
öppen. Men två hinder återstår.
Det största hindret är framförallt ett ointresse
för frågan utanför vår bransch. Det finns inga viktiga
röster att hämta och inga arga insändare att kontra
genom att driva igenom lagförändringen. Det gör att
arbetet med att omvandla Tystnadspliktsutredningens
slutsatser till en färdig proposition som kan bli lag
inte nödvändigtvis prioriteras. Där har vi en stor
utmaning framför oss när det gäller att visa varför
frågan är viktig inte bara för oss utan även för svenskt

näringsliv i stort.
Det andra hindret finns inom vår egen bransch.
För att den juridiskt reglerade auktorisationen ska
kunna bli verklighet krävs en fungerande branschgemensam utbildning och examination. I dagsläget är
ett stort problem för IP Akademin att man inte har
tillräckligt många deltagare
för att verksamheten ska
kunna överleva på sikt.
Jag menar att 2009
blir ett ödesår för oss, och
därmed för våra möjligheter till en juridiskt
reglerad auktorisation.
Men jag menar också att
det är året då jag tror att vi
har alla möjligheter att nå
ett genombrott i auktorisationsfrågan. Slutmålet är
närmare än någonsin.
Lars Estreen, ordförande

Referensgrupp jurister
”Juristgruppen” arbetar vidare med frågan om
utbildning och auktorisation av IP-jurister. De har
gjort en internationell inventering kring regler som
gäller för jurister och advokater för att kunna

jämföra andra länders krav med våra. Nu ska materialet sammanställas och gruppen ska lämna förslag
kring utbildningen till styrelsen under våren.

Årsmöte
Årsmötet kommer att hålla tisdagen den 31 mars
kl 14 i IP-kansliets lokaler på Humlegårdsgatan 20.
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer en
inbjuden gäst prata om dagsläget för Tystnadspliktsutredningen. Vi avslutar med gemensam middag.
Separat kallelse är utskickad men du kan även anmäla
dig här.

Tipsa valberedningen
Valberedningen, som består av Carl Thorfinn och
Thorunn Grenmark, arbetar nu med att få fram

personer som är intresserade av och lämpliga till
förtroendeposterna inom IPS. Styrelsen ska bestå av
sex personer, varav tre ska väljas i år.
I disciplinnämnden ska det vara åtta ledamöter
samt två suppleanter jämnt fördelade mellan SPOF
och SIPF. Dessutom ska där ingå två externa representanter, vars platser idag är vakanta.
Hör gärna av dig till Carl eller Thorunn om du är
intresserad av att sitta med i styrelse eller disciplinnämnd
eller om du har tips på någon du tycker skulle passa.

Nytt från svenska myndigheter
Nya insatser för bekämpning av fildelning
Regeringens förslag om hur svensk rätt ska uppfylla
det s k Ipred-direktivets krav har orsakat en allmän
debatt som mest kommit att handla om olaglig
fildelning, där ett huvudsakligt problem har varit att
finna en rimlig avvägning mellan rättighetsinnehavarens
intressen och skyddet för den enskildes integritet.
Regeringens förslag ger rättighetsinnehavaren en
möjlighet att direkt vända sig till domstol och begära
ut uppgifter om vem som är innehavare av en viss
IP-adress. Att få ta del av en IP-adress har hittills varit
begränsat till polis och åklagare samt enbart i de fall
det föreligger misstanke om brott som föranleder annan
påföljd än böter.
Redan i nuvarande ordning kan en rättighetsinnehavare genom att väcka talan vid domstol begära
skadestånd eller att intrångsgöraren vid vite förbjuds
att fortsätta intrånget. Det nya förslaget innebär
således en praktisk möjlighet för rättighetsinnehavarna att använda sig av befintliga civilrättsliga
bestämmelser. Vidare innebär förslaget att domstolen,
genom en proportionalitetsbedömning, ska pröva
om rättighetshavaren presenterat tillräcklig bevisning
(sannolika skäl) för att det ska ha begåtts ett intrång
med hjälp av den aktuella IP-adressen. Utredningen
gör här viss åtskillnad mellan upp- och nedladdning.
Förslaget innebär dock inte att abonnenten till ett
IP-nummer automatiskt blir ansvarig för de olagliga
åtgärderna, utan detta blir en bevisfråga.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 april
2009 och ska enbart gälla upp- och nedladdning som
skett efter ikraftträdandet, d v s lagen får ingen retroaktiv verkan.

Inga fler förhandsmeddelanden
PRV har tidigare skickat ut ett preliminärt förhandsmeddelande till sökanden i varumärkes- och mönsterärenden om det vid ärendegranskningen inte har
upptäckts några hinder mot registrering, och att
varumärket/mönstret därför sannolikt kommer att
registreras. Från och med den 1 januari 2009 skickar
de inte längre ut sådana förhandsmeddelanden. Detta
kommer bland annat att ge bättre kostnadseffektivitet och kortare handläggningstider.
Källa: PRV

Förändrade avgifter för PCT
På grund av valutaändringar sker justeringar av
avgifter för internationella patentansökningar, det
vill säga PCT-ansökningar, på följande tjänster:
• Nyhetsgranskningsavgift
• Tilläggsavgift då granskning önskas på uppfinningar
som är oberoende av vad som angetts i det första
patentkravet, för varje uppfinning eller grupp av
sinsemellan enhetliga uppfinningar
• Internationell ansökningsavgift om ansökan inte
innehåller fler än 30 sidor. (Endast en sida av varje
blad får användas)
• Tilläggsavgift för varje tillkommande blad
• Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan
inges via mjukvaran PCT-EASY
• Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan
inges elektroniskt via pdf-format
• Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan
inges elektroniskt via XML
Källa: PRV

PRV erbjuder SIS i PCT-ansökningar
112.258.325.25.25

(I skrivandets stund noteras att Näringsutskottet
planerar att lägga fram sitt förslag till riksdagsbeslut
den 12 februari i år och avsikten är att riksdagen
därefter ska fatta beslut den 25 februari.)

Sveriges IP-ombuds Samfund (IP-Samfundet)
Humlegårdsgatan 20, 114 46 Stockholm
www.ipsamfundet.se

Inom ramen för PCT-systemet lanserades en ny produkt,
SIS, den 1 januari 2009. SIS, Supplementary International
Search, är en kompletterande granskningsrapport till
en International Search Report (ISR). SIS är införd i
PCT-systemet på användarnas begäran, och syftar till
att kunna erbjuda en möjlighet till en kompletterande
granskning i en PCT-ansökan.
PRV kommer att vara en av få ISA-myndigheter
som erbjuder SIS. Avgiften för en SIS kommer att
vara densamma som för en ISR, det vill säga 15 830
SEK. SIS-rapporten är en ren granskningsprodukt
och kommer därför inte att innefatta något tekniskt
utlåtande (WOISA).
Källa: PRV

Remisser under arbete
Tystnadspliktsutredningen
Det har nu börjat röra sig på allvar när det gäller
omsättandet av Tystnadspliktsutredningen till en statlig
auktorisation av patentombud med vidhängande
förstärkt tystnadsplikt. Enligt den tidplan som
Näringsdepartementet lagt fast så ska ett lagförslag
vara färdigt för beslut i maj i år, vilket gissningsvis
innebär ett ikraftträdande vid årsskiftet 2009 - 2010.
För att hitta en lösning på de praktiska arrangemangen kring en auktorisationsordning så har
regeringen givit Statskontoret, som är ett stabsorgan
till regeringen med uppgift att stödja regeringen i dess
arbete, följande uppdrag:
”Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att
utreda alternativa lösningar för organisation och
dimensionering av den föreslagna verksamheten i
syfte att finna mer kostnadseffektiva alternativ. 		
Utgångspunkt för Statskontorets arbete ska vara
att auktorisation och tillsyn ska bedrivas i offentligrättslig form i statlig regi samt att verksamheten ska
vara avgiftsfinansierad.”
IP-Samfundets ordförande Lars Estreen har, tillsammans med David Holm, som representerade
IP Akademin och IP-kansliet, haft ett möte med
Statskontoret. Vid detta möte redogjordes för hur
auktorisationsordningen inom IP-Samfundet fungerar

och vilken utbildning som ett auktoriserat patentombud idag förväntas ha.
Det verkar som att frågan
om statlig auktorisation av
patentombud som drivits
av branschen under flera
decennier har kommit in i en
avgörande fas och IPSamfundet kommer naturligtvis att, liksom tidigare,
arbeta för en auktorisationsordning som i så hög grad
som möjligt överensstämmer
med medlemmarnas intressen.

Genomförande av
tjänstedirektivet
Genomförande av tjänstedirektivet 2006/123/EG har till
syfte att underlätta handel av tjänster över gränserna i
EU. Framförallt har direktivet till syfte att underlätta vid
tillståndsgivande för tillhandahållandet av tjänster. Vi
har gjort en kort genomgång av de regler som speciellt
berör immaterialrättslig verksamhet.
Läs mer >>

Nytt från utländska myndigheter
Nytt från EPO
EPO försöker begränsa möjligheten att inge avdelade
ansökningar. Nyligen stoppades deras senaste förslag
i Committee on Patent Law (CPL), men med största
sannolikhet får vi se en omarbetad version inför
Administrative Council-mötet i mars.
EPO har föreslagit att ändra regel 36 så att möjligheten att inge avdelade ansökningar inskränks till 24
månader efter det första föreläggandet från Examining Division, alternativt 24 månader efter en första
anmärkning på oenhetlighet har utfärdats. Förslaget
inskränker stort sökandens möjlighet i förhållande till
de regler som gäller idag, då en avdelad ansökan kan
inlämnas så länge som grundansökan är levande.
Förslaget är mycket långtgående. Dels kommer
möjligheten att inlämna en avdelad ansökan i samband med muntlig förhandling att upphöra om
förslaget skulle gå igenom. Att lämna in en avdelad
ansökan i samband med en muntlig förhandling
kan idag vara det enda sättet att säkerställa att

en sökande kan få möjlighet att erhålla skydd för
patenterbart material som finns i den inlämnade
ansökan. Om patentansökan avslås vid förhandlingen
har sökanden idag möjlighet att gå vidare med andra
reträttvägar genom den avdelade ansökan, men genom
den föreslagna regeländringen måste avdelade ansökningar inlämnas redan på ett tidigt skede.
Under rubriken ”Raising the bar” har ett antal
ytterligare regeländringar föreslagits.
En ny regel 62a föreslås införas, som är avsedd
att begränsa EPOs sökning till ett oberoende krav
i samma kategori, om inte undantagen enligt regel
43(2) föreligger. CPL accepterade införandet av
regeln med undantag av Tyskland och Sverige som
reserverade sig.
Regel 63 föreslås ändras så att EPO för en komplex ansökan kan begära in ett förtydligande, vilket
kommer att kunna ligga till grund för EPOs sökning.
Efter diskussion på mötet fastställdes svarsfristen till
2 månader.

PVU
Riktlinjer och praxis

Nordic IPR Forum

Alla regler kring PVU finns att läsa på
www.ip-samfundet.se. Här är kort vad som gäller.
Ett auktoriserat IP-ombud måste vidareutbilda
sig för att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens. Minst 10 timmar strukturerad professionell
vidareutbildning, PVU, ska redovisas. Redovisningen,
som ombudet själv ansvarar för, ska göras senast 31
januari påföljande år.
Utbildningen ska vara yrkesrelaterad och ägnad
att medföra nytta för ombudets verksamhet. Utöver
utbildning med immaterialrättsligt innehåll kan även
tillgodoräknas utbildning inom ekonomi, språk, affärsoch produktutveckling om innehållet har bäring på
ombudsverksamheten.
Utbildningen ska vara kopplad till medlemmens
roll som just IP-ombud. Chefskurser eller utbildning
i datorbaserade verktyg som ombudet använder kan
inte tillgodoräknas som PVU.
Ren teknisk utbildning på kunders produkter
räknas inte som PVU, medan däremot utbildning
avseende t ex hur man upprättar affärsplaner skulle
kunna räknas.
Ombudet förväntas hållas sig allmänt uppdaterad
om vad som händer inom IP-området, varför läsning
av nyhetsbrev och publikationer från myndigheter
således inte räknas som PVU. Om däremot ombudet
under strukturerade former, t ex genom schemalagd
utbildning i aktuella rättsfall, tillgodogör sig djupgående
kunskap om rättspraxis så räknas detta som PVU.
I takt med att PVU blir ett mer och mer vedertaget begrepp kontaktar alltfler organisationer och
företag som tillhandahåller utbildningar IPS för att
få förhandsbesked om hur mycket PVU som deras
utbildningar kommer att ge.

Konferensen, som är den sjätte i ordningen, kommer
att ske 23-25 mars i Stockholm på Arlanda Conference
Center. Medlemmarna i IP-Samfundet erbjuds 10%
rabatt på konferenskostnaden och 15% om ni även
bokar workshops. Uppge koden 11136.003/IP vid
bokningen för att få rabatten.
Konferensen berättigar deltagare till 6,5 PVUtimmar per dag för de två dagar som konferensen pågår.
Läs mer om konferensen på
http://www.ipr-forum.com/index.php

Uppdatera dina kontaktuppgifter
Har du bytt arbetsplats, telefonnummer eller efternamn? Se då till att du gör ändringen i IP-Samfundets
medlemsregister. Om du tappat bort dina inloggningsuppgifter kan du kontakta Pia Bardler på IP-kansliet,
ips@ipkansliet.se.

Sverige IP-ombuds Samfund
Humlegådsgatan 20, 114 46 Stockholm
Telefon 08-545 891 95

Folk som rört på sig
Anna Romedahl på Awapatent i Jönköping har
antagits som ny medlem i IP-Samfundet.
Henry Perneborg, Uno Bäckman och Åke
Waldinger har begärt utträde.

ips@ipkansliet.se
www.ip-samfundet.se
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