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Första styrelsen på plats
På IP-Samfundets första ordinarie stämma i
våras valdes sex personer in i styrelsen.
Lars Estreen valdes till ordförande. Lars är
patentkonsult och sedan september i år delägare
på Bergenståhle & Lindvall. Han har i drygt 16
år varit anställd på Kransell & Wennborg.
”Ett viktigt arbete inom IP-Samfundet är att
främja en hög kompetens hos svenska IP-ombud
genom en examinationsordning som eventuellt
kan bereda väg för en statlig auktorisation.”
lars.estreen@bergenstrahle.se
Susanne Roos är jur. kand och jobbar på
AstraZeneca sedan fem år. Innan dess var hon
anställd som varumärkesjurist på Ericsson.
Susanne är vice ordförande i IPS.
”Jag hoppas att vi ska arbeta för att medlemmarnas kunskaper inom området ska
utvecklas och hålla en god internationell standard.” susanne.roos@astrazeneca.com
Carl Thorfinn är jurist med specialisering på
IPR. Han har nyligen lämnat Awapatent för en
plats i Zaccokoncernens ledningsgrupp. Carl
har varit utsedd som expert i Tystnadspliktsutredningen.
”Att få vara med och förändra gamla PS till
dagens fungerande IP Akademi och IP-Samfund
har varit en stor utmaning. Att få omvandla
dagens auktoriserade IP-ombud till en officiell
och legal yrkestitel är nästa stora utmaning, som
jag hoppas att jag ska kunna bidra till.

Oktober 2007
Jag vill också vara med och inspirera fler yngre
(!) att engagera sig i branschgemensamma och
för yrkeskåren viktiga frågor.” ctn@zacco.se
Tommy Vikholm är European Patent Attorney
på Eka Chemicals AB.
”Jag vill vara med och utveckla en nationell
auktorisationsordning. I synnerhet om en lag om
auktorisation och tillsyn införs i enlighet med
betänkandet från Tystnadspliktsutredningen.”
tommy.vikholm@eka.com
Ulf Rytterholm är patentkonsult på Zacco i Stockholm och har jobbat med patentfrågor i över 25 år
i huvudsak på industriföretag som ABB, Ericsson,
Volvo och Scania.
”Det är viktigt för svensk industri att man kan
få professionell hjälp i patentfrågor eftersom detta
kan påverka Sveriges internationella konkurrensförmåga både på kort och lång sikt. Jag vill gärna
bidra till att stödja och effektivisera denna kompetensuppbyggnad.” ulf.rytterholm@zacco.se
Per Bjerndell är civilingenjör och patentkonsult på Bergenstråhle & Lindvall, avdelningen
för Life Science. Han kommer närmast från
AstraZeneca men har även varit anställd inom
industrin.
”Jag vill bidra till att undanröja de missuppfattningar och missförstånd som finns om IPverksamhet, för att därmed minska den misstro
som lätt följer av sådana.”
per.bjerndell@bergenstrahle.se

Lars Estreen, Tommy Vikholm, Ulf Rytterholm,
Per Bjerndell, Carl Thorfinn och Susanne Roos
är styrelseledamöter i IPS.

Uppdatera dina adressuppgifter
Alla IPS-medlemmar måste själva se till att kansliet
har korrekta adressuppgifter. Glöm alltså inte
att registrera byte av mailadress, arbetsgivare eller
telefonnummer. Om inte kan du gå miste om
viktig information om t ex PVU eller kallelser
till möten.

Sverige
IP-ombuds
Samfund
Sveriges IP-ombuds
Samfund
(IP-Samfundet)
Humlegådsgatan
20, 114 46 Stockholm
Humlegårdsgatan
20, 114 46 Stockholm
Telefon 08-545 891 95
www.ipsamfundet.se

på gång hos

Den 1 mars skickade IP Akademin ett mail till
alla registrerade medlemmar. Där fanns uppgifter
om länk samt personligt lösen som behövs för
att göra uppdateringen.
Har du glömt ditt lösen? Hör i så fall av dig
till pia.bardler@ipkansliet.se.

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

Välkommen till ”på gång..”
...vårt nya informationsblad till auktoriserade
IP-ombud. Vi kommer att informera om vad som
är på gång inom IP-området, nyheter i Sverige och
utomlands, aktuella remisser och annat matnyttigt.
I detta nummer ger vi en översikt av vad
Tystnadspliktsutredningen innebär och hur den
kommer att påverka ditt arbete. Vidareutbildningen är en annan viktig fråga. Vi reder ut
begreppen om vad som gäller.
IP-Samfundets verksamhet bygger på att
medlemmarna är aktiva. Vi hoppas ”på gång..”
ska vara ett forum som ska bidra till det och till
en god sammanhållning mellan IP-ombuden.

Hör gärna av dig till styrelsen med dina synpunkter, både på vår verksamhet och på ”på
gång...”.
Trevlig läsning!

Lars Estreen, ordf

Många IP- organisationer
De senaste åren har det hänt mycket inom
immaterialrätten i Sverige. Gamla organisationer har bytt namn och nya har tillkommit.
Vi försöker reda ut vem som gör vad.

IP Akademin
Stiftelsen IP Akademin instiftades i juli 2005 av
Sveriges Patentbyråers Förening (SEPAF) och
Patentkonsulters Samfund (PS) för att möta
branschens utbildningsbehov.
IP Akademin ska erbjuda utbildningar till
IP-specialister så att deras kompetens når upp
till och kan bibehållas på en hög internationell
nivå. Utbildningen ska leda till en kompetens
som motsvarar IP-Samfundets krav på auktoriserade IP-ombud.
IP Akademin har också utbildningsprogram
för IP-assistenter, som leder till diplomering.

IP-Samfundet
Sveriges IP-ombuds Samfund, IPS, är ombildat
från Patentkonsulters Samfund. IPS huvudmän
är Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) och
Svenska Industriens Patentingenjörers Förening
(SIPF). IPS kallas till vardags även IP-Samfundet.
IPS organiserar auktoriserade IP-ombud verksamma i Sverige inom det industriella rättsskyddet.

IP-kansliet
På Humlegårdsgatan 20 i Stockholm finns IPkansliet. Det är den administrativa enheten för
IPS, IP Akademin, SPOF och SEPAF. Där finns
även IP Akademins utbildningslokaler.
Läs mer på www.ipakademin.se respektive
www.ip-samfundet.se

Medlemsutveckling
Idag finns det 502 personer ute på våra byråer
som beviljats medlemskap i IP-Samfundet enligt
farfarsregeln. Men långt ifrån alla är farfäder till
åren. Flera av de auktoriserade IP-ombuden är
70-talister.
Hela förteckningen över auktoriserade IPombud finns på www.ip-samfundet.se/medlemskap. Det är många som nu håller på med sin

utbildning. Så snart de är klara kommer listan
att uppdateras.

Tystnadspliktsutredning
Tystnadspliktsutredningens förslag till lagändring är ute på remiss och IPS ska avge ett
yttrande på förslaget.
”Den föreslagna Patentombudsnämnden
skulle i vissa delar kunna bygga på IP-Samfundets kompetens”, säger Lars Estreen, som
tillsammans med Tommy Vikholm arbetar med
att skriva yttrandet.
”Flera uppgifter skulle kunna läggas ut på IPS,
som redan har den nödvändiga kompetensen.”
Hör gärna av dig till Lars eller Tommy om
du har synpunkter på utredningen. Svaret ska
vara inlämnat senast 15 oktober. Hela utredningen kan du läsa på www.regeringskansliet.se,
SOU 2007:27. Här är en kort sammanfattning
av förslaget.

Ändrade regler i USA
patentbyrå. För att auktoriseras fordras att
sökanden dels har en lämplig teoretisk högskoleexamen och minst fyra års yrkeserfarenhet,
dels har genomgått ett särskilt kunskapsprov
med godkänt resultat. Dessutom ska sökanden
arbeta med patentfrågor.

Amerikanska patentverket har tidigare aviserat
ändringar avseende ”Continued Examination
Filings”, patentansökningar som innehåller ur
patenterbarhetssynpunkt ej särskiljbara patentkrav, samt granskning av patentkrav i patentansökningar. Dessa regler är nu fastlagda.

tre ansökningar utan någon motivering.
Sökanden kan få lämna in avdelade ansökningar avseende den eller de icke utvalda
uppfinning(arna) endast i det fall det amerikanska
patentverket utfärdar föreläggande om oenhetlighet i stamansökan.

Statlig tillsyn

Patentkrav

Närbesläktade patentansökningar och
dubbelpatentering

Enligt utredningens förslag kommer en ny statlig
myndighet, Patentombudsnämnden, att auktorisera och utöva tillsyn av patentombud. Myndighetens uppgifter består av ansökningar om
auktorisation och registrering av patentombud,
disciplinärenden, utbildningsfrågor, dispensansökningar, registerhållning och informationsservice.

Utredningens uppdrag
Utredningen skulle se över möjligheten till
förstärkt skydd för tystnadsplikten för de som
arbetar med patenträttslig rådgivning. Den skulle
också se över behovet av och formen för utbildning, auktorisation och tillsyn av branschen.

Lagförslag
Utredningen lämnar i sitt betänkande förslag till
lag om auktorisation av patentombud och nya
bestämmelser om sekretess. Förslaget innebär
att tystnadsplikten för patentombud utvidgas
samtidigt som en motsvarande inskränkning
införs till möjligheten att höra ett patentombud
i rättegång.

Sökanden måste ange andra pågående patentansökningar eller patent med samma ägare i de fall
dessa har inlämningsdatum eller begärt prioritetsdatum som ligger inom två månader från
patentansökans inlämningsdatum eller begärda
prioritetsdatum och anger åtminstone en uppfinnare som även anges i patentansökan.
Utöver detta måste sökanden även lämna in
en ”terminal disclaimer” eller förklara på vilket
vis ansökningarna, eller ansökan och patentet,
endast innehåller ur patenterbarhetssynpunkt
särskiljbara patentkrav om ansökningarna även
har samma inlämningsdatum eller begärda
prioritetsdatum och innehåller väsentligen överlappande beskrivningar.
Läs mer på http://www.uspto.gov/web/offices/
pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalrule.html

Continued examination filings
En patentansökan eller kedja av patentansökningar kan få innehålla två ”continuing applications” (”continuation”- eller ”continuation-inpart”-ansökningar), samt en enda ”Request for
continued examination” (RCE) i någon av dessa

Auktorisation av patentombud
En strikt reglering av auktoriserade patentombud är en förutsättning för en begränsning i den
allmänna vittnesplikten. Utredningen lämnar
därför förslag till en ny lag om auktorisation av
patentombud.
Ombud anställda på ett industriföretag
behandlas lika som de som är anställda vid en

Vidareutbildning
Ännu en ny förkortning att lägga på minnet
– PVU. Det står för Professionell Vidareutveckling
och berör alla auktoriserade IP-ombud.

Harmonisering av PCT-ansökningar
Sedan den 1 juli i år kan alla PCT-ansökningar
fullföljas i Sverige inom 31 månader från
prioritetsdagen, även sådana som har handlagts
endast i den första fasen av PCT.
Fullföljdsfristen i Sverige på 20 respektive

Patentsökanden måste inlämna ett ”examination
support document” (ESD) om patentansökan
innehåller fler än fem självständiga patentkrav
eller fler än totalt 25 patentkrav (5/25-kravsgränsen). Alla patentkrav i parallellt inlämnade
patentansökningar som ur patenterbarhetssynpunkt ej har särskiljbara patentkrav räknas in.
För ansökningar som överskrider 5/25kravsgränsen pga att de innehåller patentkrav
avseende fler än en uppfinning har sökanden
möjlighet att inlämna en ”suggested restriction
requirement” (SRR) och att välja ut en uppfinning som ej har fler än fem självständiga
patentkrav eller fler än totalt 25 patentkrav.
Om ansökan överskrider 5/25-kravsgränsen och inte innehåller någon SRR eller ESD
kommer ett föreläggande utfärdas med en frist
för sökanden att inlämna en ESD eller ändra
patentansökan så att den hamnar innanför 5/25kravsgränsen

30 månader från prioritetsdag finns inte längre.
Om prioritetsdag saknas gäller internationell
ingivningsdag.
Läs mer på www.prv.se

Auktoriserade IP-ombud måste varje år vidareutbilda sig för att behålla sin auktorisation.
I IPS riktlinjer fastslås att minst 10 timmars
utbildning ska redovisas.
IP Akademin ska ta fram lämpliga utbildningar inom aktuella och intressanta områden.
Men även utbildningar arrangerade av andra i
Sverige eller utomlands tillgodoräknas om de

uppfyller de krav som IPS ställt.
Om du deltagit som ledamot i en branschorganisation eller varit föredragshållare inom IPområdet kan det i vissa fall tillgodoräknas som
PVU.
Alla PVU-aktiviteter ska redovisas skriftligt
varje kalenderår. Det sker ingen påminnelse från
IPS utan det är upp till varje IP-ombud att själv
hålla reda på och registrera sina PVU-timmar.
Läs mer på www.ip-samfundet.se/medlemskap/
vidareutbildning
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Vi försöker reda ut vem som gör vad.

IP Akademin
Stiftelsen IP Akademin instiftades i juli 2005 av
Sveriges Patentbyråers Förening (SEPAF) och
Patentkonsulters Samfund (PS) för att möta
branschens utbildningsbehov.
IP Akademin ska erbjuda utbildningar till
IP-specialister så att deras kompetens når upp
till och kan bibehållas på en hög internationell
nivå. Utbildningen ska leda till en kompetens
som motsvarar IP-Samfundets krav på auktoriserade IP-ombud.
IP Akademin har också utbildningsprogram
för IP-assistenter, som leder till diplomering.

IP-Samfundet
Sveriges IP-ombuds Samfund, IPS, är ombildat
från Patentkonsulters Samfund. IPS huvudmän
är Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) och
Svenska Industriens Patentingenjörers Förening
(SIPF). IPS kallas till vardags även IP-Samfundet.
IPS organiserar auktoriserade IP-ombud verksamma i Sverige inom det industriella rättsskyddet.

IP-kansliet
På Humlegårdsgatan 20 i Stockholm finns IPkansliet. Det är den administrativa enheten för
IPS, IP Akademin, SPOF och SEPAF. Där finns
även IP Akademins utbildningslokaler.
Läs mer på www.ipakademin.se respektive
www.ip-samfundet.se

Medlemsutveckling
Idag finns det 502 personer ute på våra byråer
som beviljats medlemskap i IP-Samfundet enligt
farfarsregeln. Men långt ifrån alla är farfäder till
åren. Flera av de auktoriserade IP-ombuden är
70-talister.
Hela förteckningen över auktoriserade IPombud finns på www.ip-samfundet.se/medlemskap. Det är många som nu håller på med sin

utbildning. Så snart de är klara kommer listan
att uppdateras.

