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Välkommen till ett nytt nummer av …på gång…!
Det är jag, Per Bjerndell, som nu tagit över som ordförande efter Lars Estreen. Som ledamot av styrelsen,
mestadels som sekreterare, sedan 2007 under Lars
ledning hoppas och tror jag att jag kan svara upp
mot det förtroende årsmötet 2010 var vänligt nog att
ge mig. Kortfattat om mig kan sägas att jag arbetat
inom IP-branschen sedan 1991, varav tio år inom
industrin och åtta år på konsultsidan. Nu befinner jag
mig på den sistnämnda, hos Bergenstråhle & Lindvall,
sedan 2007.
Jag vill på min och hela den nya styrelsens vägnar
tacka Lars Estreen för hans lysande ledarskap under
de gångna åren! Min ambition är att följa hans goda
exempel och att hjälpa till att lotsa en del av hans
hjärtefrågor den sista lilla biten som behövs för att
komma i hamn – jag tänker då främst på statliga
auktorisationen av patentombud, som nu verkar
mycket nära förverkligande (även om min princip är
att inte ropa hej för tidigt…)
En konsekvens av den statliga auktorisationen
av patentombud lär av allt att döma bli att IPS roll
i stora stycken måste förändras – en fråga som även
diskuterades på årsmötet. För de av våra medlemmar
som inte huvudsakligen sysslar med patenträttsliga
frågor kommer Samfundet förvisso fortsätta spela
samma roll som tidigare – och det känns för mig
naturligt att för dessa sträva efter samma sorts statliga
auktorisation som våra ”patentare” förhoppningsvis
snart ska bestås med. För de sistnämnda lär däremot
IPS få en annan roll – antagligen som en renodlad
intresseorganisation när de auktoriserande och

disciplinära delarna förläggs annorstädes, men det får
framtiden utvisa.
En annan fråga som också debatterades hett på
årsmötet var den om PVU, både om vår efterlevnad
av de krav medlemskapet ställer på oss, men även om
de trösklar många upplever när de ska rapportera in
sina timmar.
Själv tror jag vi måste ta kraven på efterlevnad
på största allvar, det är en fråga som inverkar på hela
branschens trovärdighet. Med statliga auktorisationen
i sikte kan vi inte svikta i denna fråga. Att det sedan
kan göras lättare för medlemmarna att rapportera in
sina timmar är nog utan tvekan. Vidare tror jag att
många medlemmar inte vet vad som kan tillgodoräknas
som PVU-timmar, framförallt inte hur många olika
aktiviteter som kan räknas. Jag är övertygad om att
ju mer man känner till om detta desto mindre betungande känns kravet på PVU. Därför ser jag det som
angeläget att jobba med att förbättra denna information, bland annat via detta forum.
Som vanligt är dina synpunkter och kommentarer
välkomna – nej förresten, MER
än vanligt! Speciellt frågan om
IPS framtid gör det extra angeläget att höra vad du tycker!
Per Bjerndell, ordförande

Årsmötet valde ny styrelse
Lars Estreen, som varit ordförande i många år, har
valt att nu avgå ur styrelsen. Till ny ordförande valde
årsmötet Per Bjerndell, IP-konsult på Bergenstråhle &
Lindvall.
Malin Keijser Bergöö valdes in som ny ledamot
i styrelsen. Malin är European Patent Attorney
och arbetar sedan fem år på DeLaval i Tumba som
patentingenjör. Hon har tidigare jobbat både på PRV
och Zacco. Malins främsta arbetsuppgift idag är att
driva invändningsärenden gentemot EPO. Uppdraget
i IPS styrelse tycker hon är angeläget och hon har
många tankar och idéer om det.

Malin är gift och har en son
som tar stor del av fritiden, som
annars gärna ägnas åt att segla
och dyka.
Övriga i styrelsen är Susanne
Roos, Ulf Rytterholm, Stefan
Hjelmqvist och Tommy Vikholm.

Malin Keijser Bergöö

PRESSTOPP!
Regeringens förslag: En ny lag om auktorisation
och tillsyn av patentombud ska införas. Läs mer!

Nytt från svenska myndigheter
Tystnadspliktsutredningen, aktuell status
De indikationer som ”på gång” har fått säger att den
senaste tidplanen för en Lag om patentombud, dvs
med ikraftträdande under 2010, i stort sett kommer
att hålla. Lagförslaget är på remiss hos Lagrådet och
en proposition kan väntas under mars. Håll utkik på
hemsidan efter nyheter om detta.

Eftersom PRV granskar mot befintliga rättigheter,
vilket OHIM inte gör avseende gemenskapsvarumärken, är en nationell registrering i Sverige en
säkrare rättighet än ett gemenskapsvarumärke.
Förslaget innehåller också en möjlighet till administrativ hävning. PRV ska, efter ansökan, kunna häva
en registrering om innehavaren av rättigheten inte
bestrider ansökan. Det innebär att varumärken som
inte någon längre är intresserad av kan avföras ur
varumärkesregistret på ett enklare sätt.

Genombrott för EU-patentet – men lång väg
återstår

Regelförenklingar i ny varumärkeslag
Regeringen har till Lagrådet överlämnat ett förslag till
en ny varumärkeslag. Förslaget innebär modernare
och förenklade regler för företagen. Den nya lagen
föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Den nuvarande lagen kom för 50 år sedan.
Regeringens förslag innebär bland annat att:
• Reglerna om hur det går till att ansöka om varumärken förenklas.
• Det blir enklare att häva varumärken när innehavaren inte längre har något egentligt intresse av märket.
Den som vill kan vända sig direkt till PRV i stället för
till domstol för att få ett sådant varumärke hävt.
• Reglerna om varumärken generellt blir modernare
och anpassas till vad som gäller internationellt, speciellt
inom EU.
• Sverige ansluter sig till Singaporekonventionen om
varumärkesrätt.
Läs regeringens förslag
PRVs kommentarer till förslaget
I remissen föreslås att officialprövningen av tidigare rättigheter ska behållas. Det är i enlighet med
vad bland annat näringslivsorganisationer och PRV
förordat. Det är positivt för framförallt små och
medelstora företag.

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

EUs medlemsstater har enats om huvuddragen för
EU-patentet. Förslaget är att man följer principen
som gäller för Europapatent idag och att granskning
görs i München.
Men fortfarande återstår den besvärliga frågan
om översättningar. Den har varit aktuell sedan 1969
och tills vidare har man lagt den åt sidan, den är
svår att lösa. Problemet är att Frankrike och Spanien
inte kan komma överens. Spanien kan tänka sig att
engelska är enda giltiga språk, men Frankrike kräver
att även franska accepteras. Detta trots att spanska
internationellt är ett större språk!
I dagsläget kan man alltså säga att status quo råder.
Ett nytt rättssystem
Grundprincipen för ett nytt rättssystem, European
and EU Patent Court, har också beslutats. Idag är
det varje lands domstol som dömer i intrångs- och
giltighetsfrågor. I det nya förslaget ska mål i första instans kunna avgöras central på det egna språket eller
centralt. I högsta beslutande instans enbart centralt
på något av de officiella språken. Skälet är att säkerställa en lika behandling.
Regeringens kommentarer

Avgiftshöjningar inom designområdet
Inom designområdet har det skett avgiftsjusteringar
från och med den 15 februari 2010. De nya avgifterna finns i Svensk författningssamling.

Ombudsfullmakter i elektroniskt format
PRV godkänner i normalfallet inskannade versioner
av pappersfullmakter inlämnande via programvarorna
eOLF och PCT-SAFE. Det går alltså bra att elektroniskt skicka in en skannad undertecknad separat
fullmakt från sökanden, utan att skicka in pappersoriginalet i efterhand. PRV har dock alltid möjligheten att kräva in originalet.

Tack för denna tid
Jag vill med detta tacka er som är
medlemmar i IP-Samfundet för det
förtroende jag fått att få företräda
Samfundet som ordförande sedan
ombildandet från Patentkonsulters
Samfund 2006.
Jag vill särskilt tacka de som suttit
i styrelsen eller på annat sätt aktivt bidragit till att
göra Samfundet till den organisation den är idag –
ingen nämnd och ingen glömd. Det har varit fantastiskt roligt och givande att få arbeta ihop med er alla.
När jag går tillbaka i min kalender så kan jag
konstatera att jag valdes in som ledamot i Patentkonsulters Samfunds styrelse redan 1999, så det är nu
hög tid att jag lämnar min plats åt någon annan.
Under denna drygt tioåriga period har mycket
hänt vår förening; från att ha varit en samnordisk
organisation för enbart patentombud så organiserar
nu Samfundet i stort sett samtliga aktiva IP-ombud i
Sverige: såväl ingenjörer som jurister. Jag känner det
som ett privilegium att ha fått vara med om denna resa.
Det som framför allt har varit min hjärtefråga

under min tid som ordförande är, som det uttrycks i
stadgarna, ”att verka för att upprätthålla en yrkesskicklig och rättrådig IP-ombudskår”. Genom att
Samfundet har ställt höga krav på medlemmarna så
har också tillförsäkrats en hög kompetensnivå och
det är min tro att detta på sikt är nödvändigt för att
vår yrkeskår ska ha en framtid i Sverige. Om detta
på något sätt har bidragit till att en offentligrättslig
auktorisation av patentombud kommer till stånd så
känner jag mig nöjd.
Att mitt beslut att inte ställa upp för omval kom
just nu beror framför allt på att just frågan om offentligrättslig auktorisation av patentombud ser ut att ha
kommit så långt, att Samfundet nu står inför helt nya
frågor och utmaningar. I och med detta bör någon
med friska krafter styra skutan och jag tycker att
årsmötet gjorde ett mycket gott val då Per valdes till
ny ordförande. Jag känner honom som en person
som brinner för vår yrkeskårs bästa och som också
har den erfarenhet och de kontakter som behövs för
att kunna navigera mellan alla blindskär.
Lycka till, Per!

PRVs insynsråd
PRVs insynsråd har till uppgift att utöva insyn i
PRVs verksamhet och ge myndighetschefen råd. Det
tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och
medborgerligt inflytande. Inga beslut fattas av insynsrådet, PRVs generaldirektör bär ensam ansvaret för
myndighetens verksamhet.
Att vara ledamot i ett insynsråd är ett stort förtroende. Uppdraget kräver kompetens, integritet och
engagemang. Werner Fröhling, patentchef på Volvo,
Peggy Bengtsson, VD AlbihnsZacco Sverige och Peter
Kylin VD på Hynell är tre av medlemmarna i IPSamfundet och sitter i rådet.
– Vi som sitter i rådet representerar näringslivet,
industrin och småföretagarna, berättar Werner Fröhling. Vi träffas ca fyra gånger per år och diskuterar
aktuella frågor om PRVs verksamhet, både den
nationella och internationella.
Ledamöterna i rådet utses av näringsdepartementet.
Sedan 1 januari 2010 är Bert Junno, VD i Forskarpatent Syd AB, utsedd till ny ledamot.
Övriga ledamöter förutom generaldirektören är
Johan Carlsten, vice rektor Chalmers och Christina
Wainikka, juris doktor, Wainakkas Innovationsbyrå.

Vi utökar vår verksamhet och

Söker fler medarbetare
Vill du arbeta i ett modernt, framgångsrikt
konsultföretag med många intressanta
uppdrag och kunder?

Du kan läsa mer
om lediga tjänster
på vår hemsida
www.valea.se

Maria Engstrand
M. Sc. Eng. Physics
European Patent Attorney

Nytt från utländska myndigheter
Ny revidering av Kinas Varumärkeslag

Ny president i EPO

Ett förslag har presenterats om en tredje revidering
av Kinas Varumärkeslag. En effektivare process och
bättre möjligheter kommer sannolikt att göra det mer
attraktivt för utländska företag att satsa på varumärkesskydd i Kina.
Riktlinjerna för den tredje revideringen av varumärkeslagen har fastställts av State Administration of
Industry and Commerce (SAIC). Man räknar med att
den tredje revideringen av Varumärkeslagen kommer
att träda ikraft inom de närmaste två åren.
Förutom att det sannolikt kommer att göra det
ännu mer attraktivt för utländska företag att satsa
på varumärkesskydd i Kina, kommer det dessutom
förhoppningsvis också i huvudsak att leda till ökade
möjligheter för rättighetsinnehavare att agera och
försvara sina rättigheter samt ge möjlighet till bättre
ersättning för eventuella intrång.

EPOs Administrativa råd har nu lyckats välja en
efterträdare till Alison Brimelow som EPOs president.
Vid ett extra möte den 1 mars valdes Benoît Battistelli,
director general vid Frankrikes patentverk, till ny
president. Hans mandattid på fem år börjar den
1 juli i år.
Det administrativa rådet (Administrative Council),
som utgörs av delegater från medlemsstaterna, är
EPOs högsta beslutande organ och är ansvarigt bl a
för att godkänna budgetar och tillsätta högre poster,
inklusive ny president.

Förslaget innefattar bl a följande:
1. En utvidgning av varumärkesbegreppet som innebär att icke-traditionella varumärken, exempelvis
ljud-, lukt- och färgmärken, ska kunna accepteras
som registrerbara.
2. Man avser att förbättra och förstärka möjligheterna även för utländska varumärken som inte uppnår
status som ”välkända”, att exempelvis skydda sig
mot registreringar i ond tro.
3. Man föreslår en begränsning avseende behörigheten att invända, vilket förhoppningsvis kommer
att påskynda registreringsförfarandet. Hur den ska
begränsas är dock ännu oklart.
4. Nivån på ersättningen som man kan kräva vid
intrång är tänkt att höjas.
5. Kraven på varumärkesmyndigheten att avsluta
granskningen inom 12 månader från ansökningsdagen kommer förmodligen att lättas, på grund av ett
ökat antal varumärkesansökningar och en eftersläpning
när det gäller pågående ärenden.
6. De lokala förvaltningarna för industri och handel,
Administration of Industry and Commerce (AIC), är
tänkta att ges ökade befogenheter vilket sannolikt
kommer att öka effektiviteten i administrationen men
med en risk för att det sker på bekostnad av rättssäkerheten.
Källa: Nyhetsbrev Groth & Co
Läs mer

Examinationer och utbildning
Examinationer

Utbildning

16 och 17 juni kommer nästa delexamination att ske.
Den omfattar delarna Kravskrivning avseende patent,
Svaromål avseende patent samt Etik och rådgivaransvar. Den som går upp för examination för första
gången måste gå upp i alla tre delar. ”Resitters” får
tillgodoräkna sig de delar som de klarat tidigare. 		
Slutexaminationen planeras att genomföras för första
gången i höst. Vi återkommer med mer information.

IP Akademin startade den 15 mars en ny omgång av
Patent Grund, grundutbildning i handläggning av
nationella svenska patentärenden. Det är första steget
i patentingenjörens utbildning som ska leda till att bli
auktoriserat patentombud.
IP Akademins hela utbildningsprogram

Läs mer om examination och anmälan.

Folk som rört på sig
Några medlemmar har begärt utträde ur IP-Samfundet
på grund av pensionering. Det är Lars Ellner på
Awapatent, Stefan Lennefors på Abihns.Zacco och
Hans Sundqvist på Metso Paper i Sundsvall. Även
Carl Engholm på Cepat har begärt utträde.
Christina Holm på Saab Bofors Support AB har
också begärt utträde liksom Pär Svanström, Forskarpatent i Uppsala.

Har du bytt arbetsplats, telefonnummer eller efternamn? Glöm inte att göra ändringen i IP-Samfundets
medlemsregister. Om du tappat bort dina inloggningsuppgifter kan du kontakta Pia Bardler på IP-kansliet,
ips@ipkansliet.se.

Sapa Technology i Finspång söker:

Patentingenjör
Vår patentverksamhet expanderar och vi söker därför en patentingenjör som kan komplettera
våra nuvarande resurser. Du kommer att självständigt göra patenterbarhetsbedömningar, utforma
patentansökningar och invändningar mot konkurrenters patent samt ge råd i IP-frågor till medarbetare
inom Sapa. I tjänsten ingår även att bevaka och analysera konkurrenters patent. Arbetet sker i
nära samarbete med externa patentombud.
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet från industriell patentavdelning. Du bör ha civilingenjörsexamen med inriktning mot materialteknik/metallurgi, alternativt maskinteknik eller fysik med
materialinriktning, samt ha goda kunskaper i engelska.
Skicka din ansökan senast 31 mars till apply@sapagroup.com.
Information om tjänsten lämnas av Susanne Norgren, tel. 0122-83031
Läs om Sapa på www.sapagroup.com

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