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Ordföranden har ordet

Referensgruppen jurister

Mats Lundberg från Groth & Co i Stockholm 
har sällat sig till juristernas referensgrupp. 
Gruppens arbete går vidare och den har nu haft 
sitt tredje möte. 
 Den viktigaste frågan är nu att komma 
fram till ett förslag om vad som bör ingå i det 
obligatoriska utbildningsprogrammet för jurister. 
Utbildningen ska göra det möjligt att söka om 

auktorisation och medlemskap i IPS. Förslaget 
ska presenteras för IPS styrelse som fattar beslut 
i frågan.  
 En annan fråga är på vilket sätt juristerna 
kan ta mer plats i IPS. Idag är det till stor del 
frågor kring patent som lyfts fram i organisationen.

Rapport från årets stämma 

Nyhetsbladet ..på gång.. har nu kommit ut med 
fyra nummer. Den enkätundersökning vi gjort 
visar att ni uppskattar tidningen.  
 Nästa nummer, som kommer ut i början av 
hösten, kommer vi att distribuera via e-post. 
Önskemålet framfördes i enkäten av flera med-
lemmar. Det är därför extra viktigt att du ser till 
att dina adressuppgifter på IPS är uppdaterade 
så du får din tidning. Du kommer även att 
kunna gå in på www.ip-samfundet.se och läsa 
tidningen. 

 Vi har fått vårt första ärende till Disciplin-
nämnden. Det kommer du att kunna följa i  
nyhetsbladet. I det här numret 
har vi gjort en inventering av 
en del andra länders krav på 
auktorisation. 

Trevlig läsning

Lars Estreen, ordf

IP-Samfundets andra årsstämma hölls den 12 mars 
i IP-kansliets lokaler i Stockholm. Det var tyvärr 
en inte alltför stor skara som hade tagit sig tid 
att komma till mötet, men de som kom var 
desto mer talföra. 
 Hela styrelsen omvaldes förutom Carl  
Thorfinn som inte ställde upp för omval. Den 
nya styrelsen består av Lars Estreen, ordförande, 
Susanne Roos, Tommy Vikholm, Ulf Rytterholm 
och Per Bjerndell samt en vakans. 
 Stämman valde Carl Thorfinn och Thorunn 
Grenmark att ingå i en valberedning, som vi inte 
haft någon tidigare. De ska snabbt sätta igång 
arbetet med att hitta en ny ledamot för att fylla 
den vakans som är i styrelsen. De ska också 
föreslå två externa ledamöter till disciplinnämnden. 
 En diskussion fördes kring medlemsavgiftens 
storlek. För att täcka planerade kostnader för 
administration, examination och information 
beslutades att avgiften ska höjas till 2 000 kr. 
Den kommer att delas upp på medlemsavgift 
och servicearvode av momstekniska skäl.  
 Reglerna kring PVU väckte livlig debatt. Alla 
var ense om att det är nödvändigt med vidare-
utbildning för att upprätthålla sin yrkeskom-
petens och att inga dispenser beroende på ålder 
eller halvtidstjänst ska tillåtas. Att avsätta tio 
timmar på ett helt år ansågs mer än rimligt. För 
att underlätta för medlemmarna ska styrelsen 
göra en sammanställning över antal PVU-poäng 
som olika utbildningar och kurser ger och lägga 
ut den på webbsidan.  

 För tillfället är det 15-20 patentombud 
som följer IP Akademins utbildningsprogram. 
Utbildningsprogrammet för jurister håller på att 
utvärderas inför en möjlig framtida förändring, 
bland annat tillsammans med en referensgrupp 
av jurister.  
 Efter ordinarie årsmötesförhandlingar fortsatte 
diskussionen kring etikfrågor och föreningens 
vägledande regler. Eftermiddagen avslutades 
med gemensam middag.

Medlemmar

Uppdatera dina adressuppgifter 
Det är viktigt att du ser till att dina adressuppgifter 
på IPS är uppdaterade så du får din tidning och 
annan viktig information. Om du tappat bort dina 
inloggningsuppgifter kan du kontakta Pia Bardler 
på IP-kansliet, ips@ipkansliet.se.

In- och utträde ur IPS 
Pernilla Edén uppgår till ordinarie medlem igen 
efter att ha haft sitt medlemskap vilande en tid. 
Fem medlemmar har begärt att få sitt medlemskap 
vilande: 
Johan Holmer 
Stina-Lena Bergvall Eftring 
Annika Ryberg 
Lottie-Ann Lindström 
Richard Lettström

Ett antal medlemmar har begärt utträde ur  
IP-Samfundet: 
Thorsten Onn 
Lennart Fogelberg 
Bertil Andrén 
Linn Berggren 
Bo Jörneld 
Göran Svahn 
Marianne Robinson

Remisser

Förslag om enklare förfarande vid  
registrering av varumärken
Den prövning som PRV gör vid registrering av  
varumärken förändras, bland annat för att  
förkorta handläggningstiderna. Det föreslås i 
promemorian (Ds 2008:28) som är ute på remiss.
 Genom förslaget kommer registreringsför-
farandet att gå snabbare, i synnerhet för de som 
vet att det inte finns några tidigare ensamrätter 
som kan hindra den egna registreringen. Förfar-
andet anpassas också till vad som gäller i flera 

EU-medlemsstater och hur det går till när man 
ansöker om gemenskapsvarumärken. 
 Till skillnad från Varumärkeskommitténs 
förslag föreslås nu att det inte ska ske någon 
förändring av registreringsförfarandet för firmor. 
Näringslivet har framfört starka argument mot 
en sådan förändring. 
 Vi återkommer till hur vi kommer att hantera 
remissen i IP-Samfundet. Läs mer på: 
www.regeringen.se/sb/d/10450/a/103032



Auktorisationskrav i andra länder

Det skiljer sig mycket mellan länderna vilka 
krav som ställs på ett patentombud. Vissa har 
myndighetskrav, andra branschkrav. Åter andra 
ställer inga krav alls. Här är en kort samman-
fattning av hur det är i några av de länder vi 
ofta kommer i kontakt med. 

Tyskland 
Tyskland är det land som har de tuffaste kraven. 
För att bli patentombud krävs civilingenjörs-
examen från naturvetenskapligt universitet, 
juridisk examen samt därefter intern utbildning 
i tyska motsvarigheten till IP-Samfundet samt 
anställning på patentbyrå eller patentavdelning. 
 En personlig fadder gör en utbildningsplan 
för det blivande ombudet och rapporterar till 
tyska patentverket. När en skriftlig examen 
är godkänd rapporteras den till patentverket 
som skickar kallelse till adepten att genomföra 
2 månaders praktik på patentverket samt 6 
månaders praktik i tyska patentbesvärsrätten. 
Därefter är det dags för avslutande examen på 
patentverket och adepten har rätt att kalla sig 
patentassessor. 
 För att få företräda en part inför en 
myndighet krävs att ombudet är ackrediterat  
inför den myndigheten. Varje delstat har sin 
egen lagstiftning varför ombudet måste söka 
ackreditering inför domstolen i varje enskild 
delstat han eller hon vill verka. Patentverket 
är gemensam myndighet för hela Tyskland och 
endast en fullmakt behövs.

USA 
I USA kan man utbilda sig till Patent Attorney 
eller Trade Mark Attorney. För båda krävs att 
man har minst en tvåårig juridikutbildning.  
För Patent Attorney krävs dessutom hög  
teknisk kompetens. 
 Efter examen inför amerikanska patentverket 
får en Patent Attorney eller Trade Mark Attorney 
behörighet att företräda klienter inför patent- 
myndigheten. För att få företräde inför en delstats-
domstol krävs behörighet i den delstaten, på 
liknande sätt som i Tyskland. I mål som över-
klagas till högre instans i annan delstat följer 
behörigheten med.  
 Den som saknar juridisk utbildning kan 
endast bli Patent eller Trade Mark Agent  
aldrig Attorney.

England 
För att utbildas till Patent Attorney fordras en 
krävande utbildning och examination. Som bak-
grund ska man både ha studerat juridik samt ha 
en teknisk utbildning. 
 Patent Attorney är en skyddad titel, som 
möjliggör att företräda klient inför domstol.  
 För att representera inför patentmyndighet 
krävs inte att man är Patent Attorney.

Sverige 
I Sverige måste ett ombud ha en fullmakt från 
sin klient för att få företräda honom inför en 
myndighet alltmedan ett varumärkesombud 
inte måste ha det på ansökningsstadiet. Men 
myndigheterna ställer inga övriga krav och det 
ställs inte heller några formella krav på utbildning.  
 Tystnadspliktsutredningen har föreslagit en 
lag om auktorisation avseende patentjuridisk 
rådgivning och nya bestämmelser för sekretess. 
Den föreslagna auktorisationen förutsätter en 
relevant akademisk utbildning med examination, 
på liknande sätt som IP-Samfundet föreskriver i 
sin auktorisation. 
 IP-Samfundet framhöll i sitt remissvar att ett 
ombud ska kunna företräda klienter i rätts- 
processer utan att riskera att behöva yppa 
klienternas hemligheter. En tystnadsplikt såväl 
som en tystnadsrätt. 

Norge, Finland, Danmark 
Våra grannländer har liknande regler som vi.  
De håller på att skaffa sig en branschutbildning 
i likhet med IP Akademin.

Frågor & Svar om PVU

Styrelsen får många frågor om vad som kan räknas 
som Professionell VidareUtbildning, PVU. 

Fråga: Kommer jag att kunna tillgodoräkna 
mig tid för föreningsmöte med min bransch- 
organisation?

Svar: Ja, för den tid som avser föredrag av ut-
bildningskaraktär. SIPF och SPOF har för vana 
att begära förhandsbesked från IP-Samfundets 
styrelse och antalet PVU-timmar framgår av 
kallelsen till föreningsmötet.

Fråga: Hur vet jag att jag får tillgodoräkna  
mig tid för konferenser som anordnas på  
kommersiell basis?

Svar: Man kan alltid begära förhandsbesked 
från styrelsen. I de allra flesta fall kan man dock 
tillgodoräkna sig den effektiva tiden för kurser 
och konferenser som anordnas av etablerade 
företag och organisationer.

Fråga: Måste en kurs som arrangeras av den 
patentbyrå där jag är anställd i förväg godkännas 
av IP-Samfundet för att den vid årets slut ska 
kunna ge PVU-timmar till mig som anställd?

Svar: Det är inte ett krav att en intern kurs 
godkänns i förväg för PVU-timmar. Däremot 
rekommenderar vi att man begär ett förhands-
besked av IP-Samfundets styrelse.

Fråga: Jag har inte redovisat 10 PVU-timmar 
för 2007. Vad kommer att hända med mitt 
medlemskap?

Svar: Enligt riktlinjerna för PVU så måste varje 
brist på ettårsbasis fullt ut kompenseras efter-
följande år. Det innebär att du under 2008 kan 
komplettera redovisningen så att du kommer 
upp till 20 PVU-timmar totalt under 2007 och 
2008. Eventuell brist under 2008 måste du  
kompensera för under 2009 osv. I praktiken  
innebär det att du kan släpa efter ett år med PVU.

Londonöverenskommelsen

Regeringen beslutade den 3 april 2008 att de 
ändringar i patentlagen som föranleds av den 
så kallade Londonöverenskommelsen ska träda 
i kraft den 1 maj 2008. Detta betyder att nya 
översättningsregler i Sverige gäller för europeiska 
patent som kungjorts av EPO efter den svenska 
lagens ikraftträdande, alltså den 1 maj 2008. 
 Förändringen kommer naturligtvis att 
påverka många av IP-Samfundets medlemmar. 

Vår tro och förhoppning är att de minskade 
kostnaderna för de som söker patent kommer 
att innebära ökade resurser för 
nya patentansökningar. Det skulle 
medföra en större andel kvalificerat 
arbete för Sveriges patentombud.

Disciplinnämnden

Det har till styrelsen kommit in ett disciplinärende, 
som gäller en av Samfundets medlemmar.  
Anmälan avser en händelse, där IP-ombudet 
missat att inlämna en avdelad patentansökan. 
 Ärendet har enligt stadgarnas 27 § hänskjutits 
till en prövningsavdelning av Disciplinnämnden, 
som först har att avgöra om anmälan ska upptas 
till prövning.

Externa ledamöter 
Vi har fortfarande två vakanser i Disciplinnämn-
den. Det är platserna som ska tillsättas av externa 
ledamöter. Den nyinrättade valberedningen 
arbetar för att få fram förslag till kandidater. 
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efter att ha haft sitt medlemskap vilande en tid. 
Fem medlemmar har begärt att få sitt medlemskap 
vilande: 
Johan Holmer 
Stina-Lena Bergvall Eftring 
Annika Ryberg 
Lottie-Ann Lindström 
Richard Lettström

Ett antal medlemmar har begärt utträde ur  
IP-Samfundet: 
Thorsten Onn 
Lennart Fogelberg 
Bertil Andrén 
Linn Berggren 
Bo Jörneld 
Göran Svahn 
Marianne Robinson

Remisser

Förslag om enklare förfarande vid  
registrering av varumärken
Den prövning som PRV gör vid registrering av  
varumärken förändras, bland annat för att  
förkorta handläggningstiderna. Det föreslås i 
promemorian (Ds 2008:28) som är ute på remiss.
 Genom förslaget kommer registreringsför-
farandet att gå snabbare, i synnerhet för de som 
vet att det inte finns några tidigare ensamrätter 
som kan hindra den egna registreringen. Förfar-
andet anpassas också till vad som gäller i flera 

EU-medlemsstater och hur det går till när man 
ansöker om gemenskapsvarumärken. 
 Till skillnad från Varumärkeskommitténs 
förslag föreslås nu att det inte ska ske någon 
förändring av registreringsförfarandet för firmor. 
Näringslivet har framfört starka argument mot 
en sådan förändring. 
 Vi återkommer till hur vi kommer att hantera 
remissen i IP-Samfundet. Läs mer på: 
www.regeringen.se/sb/d/10450/a/103032


