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Årsmöte
IP-Samfundet höll sitt årsmöte i kansliets lokaler på
Humlegårdsgatan i Stockholm den 31 mars. Av föreningens knappt 500 medlemmar fanns 15 på plats.
Styrelsen består efter årsmötet av Lars Estreen ordförande, Susanne Roos, Ulf Rytterholm, Per Bjerndell,
Tommy Vikholm och Stefan Hjelmqwist, tidigare
adjungerad. Till valberedning valdes Petter Rindforth
och Thorunn Grenmark.
Kravet på vidareutbildning, PVU, har medfört att
omkring 25 medlemmar sagt upp sitt medlemskap.
De flesta är i den åldern att de slutat som aktiva ombud.
Hur tillströmningen av nya medlemmar kommer att
bli beror mycket på när den nya lagen om patentombud kommer att träda i kraft samt hur lagen kommer
att utformas.

Ekonomiskt utfall och budget för kommande år presenterades av kassören Ulf Rytterholm. 2008 slutade
med en vinst varför serviceavgiften till föreningen nu
kan sänkas.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Carl
Thorfinn om det dagsaktuella läget kring
kommande lag om patentombud.
Därefter informerade Johanna Carlsson
från Internationella Handelskammaren
om deras arbete med immaterialrättsfrågor.
Årsmötet avslutades med
gemensam middag. Alla årsmöteshandlingar finns på ip-samfundet.se.

Examinationer
Delexaminationen för patentingenjörer kommer att
genomföras i maj-juni. I dagsläget är det åtta personer
anmälda, men det finns gott hopp om att det blir
några fler som känner sig klara för examinationen.
Under hösten kommer första slutexaminationen för

patentingenjörer att ske.
Från och med i år behöver
inte delexaminationen vara
avklarad för att få gå upp på
slutexaminationen.

Ordföranden har ordet
Vårt verksamhetsområde – immaterialrätt – har den
senaste tiden verkligen hamnat i fokus, inte bara
bland de närmast sörjande i vår bransch. Under
Pirate Bay-rättegången har upphovsrätten från flera
håll starkt kritiserats. Dessutom har en av domarnas
opartiskhet ifrågasatts till följd av hans medlemskap i
branschorganisationer.
”Tankarna på ett gemensamt EU-patent och en
enhetlig patentdomstol har funnits sedan 1973. När
Sverige tar ordförandeklubban i EU till hösten blir
det en prioriterad fråga för regeringen att lösa de
återstående knutarna”, skriver handelsminister Ewa
Björling. Till och med på regeringsnivå är immaterialrätt i fokus!
Vi har i vårt nyhetsblad följt vad Tystnadspliktsutredningen kommer att leda till och bollen som
kommer att leda till en statlig auktorisation av
patentombud rullar allt snabbare – den senaste,

relativt säkra, prognosen är ett ikraftträdande den 1
juli 2010.
Detta är några exempel på vad som händer inom
vårt område. Men vilken roll ska vi som medlemmar i
IP-Samfundet ha i denna utveckling? Samfundet har
som ett mål att ”bidra till utvecklingen inom immaterialrättens område”. Där har vi alla ett ansvar att dra
vårt strå till stacken, från att
öka förtroendet för immaterialrätten genom att agera professionellt i vår roll som IPombud till att ta aktiv del i den
debatt som förs i exempelvis
media och på internet.
Hur kommer du att bidra till
utvecklingen inom immaterialrättens område?
Lars Estreen, ordförande

Etik- och disciplinärenden
Det första disciplinärendet för IP-Samfundets Disciplinnämnd har nu avgjorts. Här är en sammanfattning
av ärendet.

Bakgrund
Klaganden var en privatperson
som verkade på ett svenskt
sjukhus. Hans huvudsakliga
uppgift var att utveckla behandlingsmetoder mot fibromyalgi
och kroniskt trötthetssyndrom.
I december 1996 ingavs en
svensk patentansökan i Klagandens företags namn som avsåg
en farmaceutisk beredning och
metod för behandling av dessa
sjukdomar. Det noterades också
att beredningen företrädesvis
skulle innefatta vitamin B12
och/eller folacin.
Under 1997 ingavs en
PCT-ansökan med väsentligen
samma innehåll som den svenska ansökan. Den svenska ansökan tilläts falla och ungefär samtidigt övertog
det ombud mot vilket klagomål riktats (”Ombudet”)
ansvaret för handläggningen av PCT-ansökan från en
annan svensk patentbyrå.
Den preliminära rapporten från patentbarhetsbedömningen för PCT-ansökan angav att huvuduppfinningen var känd men inte tillsammans med
användning av vitamin B12.
Vid den nationella fasen i USA och den regionala
fasen vid EPO kom patentverken till samma slutsats
som den i den preliminära rapporten från patentbarhetsbedömningen. USPTO beviljade Klaganden ett
patent i april 2002. I en skrivelse i februari 2003 informerade EPO Klaganden att ansökan skulle beviljas
om vissa ändringar gjordes. Dessa ändringar gjordes
av Ombudet på uppdrag av Klaganden. Därefter
beviljades europapatentet den 12 maj 2004.

Förslag inge avdelad ansökan
Under den internationella fasen av PCT-ansökan
föreslog Ombudet att en avdelad ansökan skulle inges. En sådan ansökan skulle bara inkludera behandling av fibromyalgi med stafylokockvaccin, vilket
exkluderade vitamin B12, eftersom det inte fanns
någon känd teknik som antydde att denna sjukdom
skulle kunna behandlas med enbart ett sådant vaccin.
Klaganden gav i maj 2003 Ombudet uppdraget
att inge en sådan ansökan och tillhandahöll underlag
för patentkrav.
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Mer än ett år senare, i juni 2004, informerade
Ombudet Klaganden om att ingen avdelad ansökan
hade ingivits och europapatentet hade i detta läge
beviljats. Avdelade ansökningar måste inges innan
stamansökan beviljas och det var i detta skede således
för sent att inge avdelade ansökningar. Ombudet
vidtog vid detta tillfälle inga åtgärder för att korrigera misstaget genom ingivande av en begäran om
återinsättning av förlorad rättighet. En sådan begäran
måste inges inom två månader från det att misstaget
upptäcktes, dock inte senare än ett år från den missade fristen.
Först i december 2004 efter en skriftlig begäran
från Klaganden påbörjade Ombudet arbetet med en
sådan begäran.
En begäran om återinsättande av förlorad rättighet – ”Restitutio” enligt Art. 122 EPC – ingavs i
april 2005 till Europeiska patentverket av ett tyskt
europapatentombud. Eftersom begäran ingavs mer än
två månader från det att misstaget upptäcktes avslog
EPO denna begäran.

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden har speciellt beaktat följande paragrafer av IP-Samfundets ”Vägledande regler om etik
och god ombudsed”:
”Uppdrags utförande”:
§ 18 Uppdrag skall utföras med omsorg, noggrannhet
och tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av
att klienten inte åsamkas onödiga kostnader.
§20 Klienten skall på lämpligt sätt hållas underrättad om vad som framkommer vid utförande av
uppdraget. Förfrågningar från klienten skall besvaras
skyndsamt.
Ombudet har brustit, speciellt vad gäller en redogörelse för de alternativ som stod till buds och den
långa tiden mellan klientens önskemål om ingivning
av en avdelad ansökan i maj 2003, information till
klienten att så inte skett i juni 2004 och underlåtande
att omedelbart inge en ansökan om Restitutio enligt
Art. 122 EPC eller förklara för klienten varför Art.
122 EPC inte var tillämplig.
Ombudet har dessutom fattat ett beslut utan att
informera klienten, vilket lett till att klienten till en
stor kostnad försökt uppnå återinsättande av rättighet.
Ombudets åtgärder och brist därpå kan vidare
påverka möjligheten för klienten att påvisa skada
gentemot sitt försäkringsbolag.
Med tanke på ovanstående beslutade Disciplinnämnden att utdela en erinran till Ombudet. Beslutet
var enhälligt.

Tystnadspliktsutredningen – två alternativ
Den utredning om möjliga organisationslösningar
som Statskontoret fick i uppgift att göra, och som
vi skrev om i förra numret av ” på gång …”, har nu
färdigställts och levererats till Näringsdepartementet.
Utredningen föreslår två olika alternativa lösningar.
Enligt utredningen är det ena huvudalternativet
att bilda en fristående statlig patentombudsnämnd
med en egen instruktion. Kanslifunktionerna sköts i
detta alternativ av en statlig värdmyndighet, antingen
reglerat i författning eller genom avtal. Kammarkollegiet och Bolagsverket anges vara exempel på sådan
myndighet. Arbetet med att utforma och genomföra
det kunskapsprov som krävs för att bli auktoriserat
patentombud bör dock lämpligen genomföras av en
privaträttslig organisation, såsom IP Akademin.
Det andra huvudalternativet är att bilda en
fristående statlig patentombudsnämnd med en egen
instruktion i likhet med föregående alternativ. Merparten av nämndens löpande uppgifter och genomförandet av kunskapsproven kan i detta alternativ
överlåtas till IP-Samfundet och IP-kansliet. Beslut
om auktorisation och beslut i disciplinärenden läggs
på nämnden, dvs de uppgifter som uppenbart är av
myndighetsutövande karaktär.
Utredningen anger att fördelen med det första
alternativet är att det blir en tydlig statlig struktur på
verksamheten. Dock måste själva sakverksamheten
byggas upp från grunden.
Fördelen med det andra alternativet anges vara
att man tar tillvara en befintlig struktur och begränsar den statliga hanteringen till nämndens beslutsfunktioner. Detta alternativ kräver dock att de uppgifter som utförs för nämndens räkning regleras i lag.
Årsavgiften för auktoriserade patentombud
beräknas bli något högre än IP-Samfundets årsavgift.

Övergångsregler intressanta
Utredningens förslag rörande övergångsregler är intressant:
”Statskontoret bedömer det som rimligt att
samtliga patentombud som vid nämndens bildande
är auktoriserade hos IP-samfundet bör omfattas av
övergångsregler i linje med Tystnadspliktsutredningens förslag, liksom de EPI-ombud som i dag inte är
auktoriserade hos IP-samfundet.”
Om detta förslag blir verklighet kommer således
samtliga patentombud, men tyvärr inte IP-jurister,
som är medlemmar i IP-Samfundet att omfattas av
övergångreglerna.
Att det ena alternativet är en organisationslösning
där IP-Samfundet utgör en viktig del är mycket glädjande. Att dessutom övergångsreglerna skulle omfatta
våra medlemmar är verkligen ett kvitto på att Samfundets medlemmar anses ha en hög kompetensnivå.
Statskontorets utredning i sin helhet kan laddas
ner från deras hemsida, klicka på ”Sök publikationer”.
www.statskontoret.se

Folk som rört på sig
Vi hälsar Ted Hagman på Awapatent i Göteborg och
Carl Wendt på Electrolux välkomna som nya medlemmar i IP-Samfundet.
Adriana Spinoso de Cabero har pga utlandstjänstgöring begärt att få sitt medlemskap vilande.
Jonas Kullgren, Awapatent har också begärt vilande
medlemskap.
Margareta Linderoth har slutat på AstraZeneca,
hon är numera på Stratega Trafikkonsult. Richard
Wolff har slutat på Valea AB, arbetar nu på Wyless
AB. Jan Kossman har flyttat från De Laval till Valea

AB. Åke Lindberg har slutat på Zacco och finns nu
på Borealis AB i Stenungsund.
Per Tomas Karlsson har slutat på Zacco. Elisabeth
Einemo har slutat på Groth & Co KB. Karin Lehander
har slutat på Valea AB.
Erik Meuller, Autoliv, Brita Nilsson, Zacco Sweden
och Christer Onn, Aros Patent har begärt utträde
ur IPS eftersom de gått i pension. Leif Gustafssson,
Cegumark har också utträtt ur IPS.
Katja Jürss ESAB har bytt efternamn till Avasalu.

Nytt från utländska myndigheter
Utökad PCT-granskning
Från och med den 1 januari 2009 är det möjligt för en
sökande som lämnat in en PCT- ansökan hos en annan
ISA än PRV att få en Supplementary International
Search, SIS, utförd av PRV enligt PCT regel 45 bis.
Sökande får genom att begära en SIS ytterligare en
granskning av sin uppfinning. Det är särskilt viktigt
att minska risken att relevanta mothåll påträffas
efter att omfattande kostnader i samband med den

nationella fullföljden erlagts om PCT- ansökan ska
fullföljas i många länder.
En begäran om SIS måste inlämnas senast 19
månader från prioritetsdagen. Avgiften är 15 830
kronor, dvs motsvarande kostnaden för en vanlig
nyhetsgranskning (ISR). Läs mer på PPV samt Wipo.

Nytt från EPO
Det förslag till regeländring rörande avdelade ansökningar som vi berättade om i förra numret av
”på gång…” har nu beslutats i EPOs Administrative
Council. Ändringen innebär 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.
Sveriges representanter, liksom representanterna
från ytterligare fyra länder, röstade nej till förlaget.
Ytterligare några regeländringar beslutades.
Dessa finns till tillgängliga på EPOs hemsida.

Övriga nyheter
De första IP-assistenterna diplomerade

PVU-rapport klar

För att hålla en hög standard inom yrkeskåren har
IP Akademin i uppdrag att ordna utbildning för
IP-assistenter. För att bli diplomerad som IP-assistent
krävs utöver utbildningen, som tar mellan 3 och 4 år,
minst 5 års praktiskt arbete på patentbyrå eller
IP- avdelning på företag. Läs mer på www.ipakademin.se.
Hittills har Jessica Kumlin och Agneta Dahlén från
Albihns, Charlotta Larsson Moulier från AstraZeneca
samt Carin Pettersson från Albihns diplomerats. Grattis!

Ett auktoriserat IP-ombud ska ha minst 10 timmar
strukturell professionell vidareutbildning, PVU, varje
år. Alla aktiva medlemmar har nu fått besked om de
PVU-timmar som skulle varit registrerade för 2008.
Några enstaka ombud har ombetts förtydliga sina
registreringar. Alla andra har fått besked om att allt
är OK eller vilken brist de har.
64 medlemmar har brist på mer än 10 timmar. De
har nu fått tid till 1 november 2009 att komplettera.
Ett nytt formulär för att redovisa PVU-timmarna
ligger på ipakademin.se. Ta för vana att redovisa i
anslutning till vidareutbildningen så är risken mindre
att du glömmer bort något. Senast 1 februari 2010
ska PVU-timmar för 2009 vara redovisade.

SEPAF Innovation Index
SEPAF Innovation Index, SII, är en barometer som
SEPAF sedan ett par månader tillbaka tar fram. Den
visar hur aktiva svenska företag är att söka patent,
design- och varumärkesskydd, både i Sverige och
internationellt. SII ger en helhetsbild som tidigare inte
varit tillgänglig. Hela det statistiska underlaget finns
på www.sepaf.se.

Juristutbildning
Styrelsen och referensgruppen med jurister fortsätter
arbetet med att ta fram riktlinjer för utbildning och
auktorisation av IP-jurister. Så snart regelverket är klart
kommer IP Akademin att erbjuda utbildningar. Håll dig
uppdaterad genom att gå in på IP Akademins webbsida.

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

...på gång.. tar emot platsannonser
På årsmötet beslutade stämman att nyhetsbladet ska
vara öppet för platsannonser, i första hand från
patentbyråer och industrins patentavdelningar.
Nyhetsbladet är en intressant kanal för de som vill
nå 500 patentombud och IP-jurister i landet. Den
som vill veta mer om annonsering kontaktar Agneta
Emmervall, 070-717 43 28.

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