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Disciplinnämnden ska handlägga frågor om disciplinärt ingripande mot medlem i IP-Samfundet.
Sanktioner som utdöms kan vara från varning till uteslutning ur IPS. Två av nämndens ledamöter
ska vara externa representanter. De är ännu inte utsedda, men kommer att presenteras i kommande nummer.

Vidareutbildning

Jan-Olof Hyltner är patenthandläggare på Albihns
AB. Jan-Olof har erfarenhet både från statlig
verksamhet och små och stora patentbyråer.
”Det är viktigt att ombudskåren uppträder
så att allmänhet och kollegor kan lita på att vi
alltid företräder klientens intressen. Disciplinnämndens uppgift är att bedöma om ombudets
beteende är etiskt korrekt, inte den tekniska
kompetensen eller prissättningen.”

patentbranschen som ombud på Awapatent och
Albihns i Stockholm. Under 4 år var hon styrelsemedlem inom SIPF.
”Att arbeta med Disciplinnämnden känns
som en mycket ansvarsfull uppgift, även om jag
hoppas att vi inte ska behöva hantera alltför
många frågor(!). Den kommer att behövas eftersom oklarheter eller olika tolkningar av regelverk
alltid kan ske.”

Kristina Fredlund arbetar sedan 1989 på
Awapatent som jurist med varumärkesfrågor.
Tidigare har hon bland annat arbetat på Lars
Holmqvist Patentbyrå AB och på Advokatfirman Lars G Svensson.
”Under de år jag varit med i Disciplinnämnden har vi haft påfallande få ärenden vilket
jag hoppas beror på att ombudskåren i Sverige
sköter sig väl överlag. Att samverka i nämnden
har aldrig varit något problem.”

Carolina Lion är varumärkesjurist på Telefonaktiebolaget L M Ericsson sedan 1992 och ansvarig
för enheten Trademarks and Domain Names.
Carolina är ledamot i SIPF:s styrelse.
”Disciplinnämnden har en viktig roll och jag
hoppas kunna göra ett bra arbete.”

”Det är glädjande att så många har rapporterat in
årets PVU-timmar, säger Lars Estreen. Men vi har
också fått många frågor om vilka aktiviteter som
räknas som professionell vidareutbildning. Alla IP
Akademins kurser är exempel på vad som räknas
som PVU liksom SIPF- och SPOF-arrangemang där
det i förväg har meddelats att de gäller som PVU.
Även kurser i affärsmannaskap för konsulter och
förtroendeuppdrag i branschorganisationer räknas
som PVU.”
”Företagsinterna möten och kurser som inte
har någon koppling till verksamheten som IPombud kan man däremot inte tillgodoräkna sig.”
För att underlätta för medlemmarna finns
riktlinjer för vad som räknas som PVU på
www.ip-samfundet.se.
Om du ändå har frågor så kan du ställa dem
skriftligen till styrelsen@ip-akademin.se. Glöm inte
att registrera dina PVU-timmar senast 31 januari
2008, www.ip-samfundet.se.

Niclas Uggla är patentkonsult på Arospatent
sedan 1998. Han har tidigare arbetat inom
Ericsson koncernen.
”Verksamheten inom immaterialrätt bygger
på att klienterna hyser ett stort förtroende för vår
yrkeskår och disciplinnämndens syfte är att se
till att förtroendet upprätthålls.”
Anne Rosenberg är immaterialrättsjurist på Valea
i Stockholm. Hon har mer än 20 års erfarenhet
av IP-området från IP-byrå, Ericsson och PRV.
”Disciplinnämnden spelar en viktig roll för
att verka för att en så god yrkessed som möjligt
upprätthålls. Jag hoppas dock att så få ärenden
som möjligt kommer in till nämnden för prövning.
Inte av bekvämlighet, utan i förhoppning om att vi
i branschen lägger ribban högt vad gäller yrkesetik, att så få som möjligt får anledning att klaga.”
Annika Kilander arbetar på GE Healthcare
i Uppsala sedan 2001. Hon började inom
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Roger Samzelius är patentkonsult på Electrolux.
Under sina sjutton år i patentbranschen har han
arbetat för Siemens-Elema, Maquet Critical Care
och OMX Technology. Han arbetade i PS och
SIPFs styrelser med ombildningen till PS och
bildandet av IP Akademin.
”IP-ombuden har en viktig rådgivande roll
inom hela det immaterialrättsliga området.
Kunderna ska kunna lita på att IP-ombuden upprätthåller och efterlever en hög kvalitets- och
redlighetsnivå i sin profession. Detta är Disciplinnämndens uppgift.”
Christer Wahlström är IP Risk Director på
AstraZeneca. Christer har tidigare arbetat på
Nobel Industrier och Pharmacia. Han är ordförande i Läkemedelsföreningens IP-kommitté
och i de internationella läkemedelsföreningarnas
IP-kommittéer.
”Det är viktigt att disciplinnämnden ser till
att patentombuden gör tekniskt, juridiskt och
etiskt kvalificerade insatser. Jävssituationer är
exempel på ämnen som kan tänkas komma upp.”
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”2007 har varit ett intensivt år för IP-Samfundet,
där Tystnadspliktsutredningen har stått i fokus.
Med en hägrande statlig auktorisation känns
vikten av IP-Samfundet ändå större, eftersom
dess kompetens och erfarenhet kan tas till vara
som auktorisations- och tillsynsorgan. Detta har
också förts fram i såväl vårt som andra remissinstansers remissvar.
2008 blir med säkerhet ett lika intressant år,
med ikraftträdandet av Londonöverenskommelsen som i grunden
kommer att påverka vår
bransch. Vilken roll IPSamfundet kommer att
spela under kommande år
bestämmer ni medlemmar!”

Medlemmar
Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas på IP-kansliet
i Stockholm på eftermiddagen den 12 mars. Vi
återkommer med program, men boka in dagen.
Om du ännu inte besökt det nya kansliet är det
ett utmärkt tillfälle.

Registeruppgifter
Är dina kontaktuppgifter aktuella? Gå annars in
på www.ip-samfundet.se och uppdatera dem.

Gamla PS helt stängd
Ny tid för examination
Nu är det inte längre möjligt att söka medlemskap i IP-Samfundet enligt PS gamla regler. Det
är 618 personer som sökt medlemskap enligt
Farfarsregeln. Av dem har 482 beviljats medlemskap. Några håller på att slutföra sin EQEexamen innan medlemskapet kan godkännas.
Under våren kommer examination av blivande
IP-ombud att ske. Skicka in intresseanmälan, så
återkommer vi med besked om tid och plats.

God Jul & Gott Nytt År

Nytt från utländska myndigheter

Nytt från svenska myndigheter

EPC 2000

Ändring av patentlagen i Kina

Bättre möjligheter ingripa mot intrång

Den 13 december 2007 börjar det nya regelverket
EPC 2000 gälla. Några av nyheterna är att en
patentansökan ska kunna lämnas in på vilket
språk som helst om översättning senare görs till
ett av de officiella språken vid EPO. Det ska även
bli lättare att komplettera en ansökan.
IP Akademin har haft utbildningar i det
nya regelverket under hösten. Om du inte haft
möjlighet att uppdatera dig finns fortfarande
en chans i början av 2008. Kursplan finns på
www.ipakademin.se.

Kinesiska patentlagen kommer snart att ändras.
Arbetet startades i april 2005 och ett första förslag
lämnades till State Council i slutet av december
2006. Just nu förbereds ett betänkande.
Det hela går väsentligen ut på att tydligare
definiera lagen för rättighetsinnehavare och
tredje man för att de lättare ska kunna veta vad
som gäller.
En föreslagen ändring är ”absolut nyhet.”
Idag är ”känd teknik” något som kommit allmänheten till känna före ansökningsdagen genom
publicering i tryck någonstans i världen, genom
öppen utövning eller på annat sätt tillkännagjord
i Kina. Med ”absolut nyhet” kommer även öppen
utövning eller på annat sätt tillkännagjord i
utlandet också innebära nyhetshinder.
Om en rättighetsinnehavare startar en
intrångsprocess, trots att han vet om att uppfinningen tillhör den kända tekniken, föreslås
att han kan få svara för skador som uppkommit.
Som ett sista axplock är det föreslaget att
tvångs-licens ska kunna tillhandahållas om
patentet inte utövats tillräckligt utan goda skäl.

Upphovsmän, patent- och varumärkeshavare
och andra rättighetsinnehavare ska få bättre
möjligheter att identifiera och agera mot
personer som gör intrång i deras immateriella
rättigheter. Det föreslås i en departementspromemoria om genomförande av EG-direktivet
om säkerställande av skyddet för immateriella

Londonöverenskommelsen
Londonöverenskommelsen, ”Löken”, har nu
ratificerats av Frankrike och kommer att träda i
kraft till sommaren 2008.
”Löken” syftar till att reducera kostnaderna
för översättning för EPO-patent. Sverige har valt
engelska som handläggningsspråk, men har
krävt att patentkraven ska översättas till svenska.
Bengt Domeij och Joakim Landzelius har på
uppdrag av SEPAF tittat på vilka konsekvenser
överenskommelsen förväntas få. Man kan utgå
från att kunder med verksamhet som kan riskera
patentintrång och rättsliga tvister kommer att
ha ett ännu större behov av att anlita ombud
med specialkompetens.

Ändrade regler i USA
I förra numret av På gång skrev vi om amerikanska patentverkets planerade ändringar avseende
”Continued Examination Filings.”
En enskild uppfinnare samt läkemedelsbolaget
GlaxoSmithKline har överklagat beslutet till
Federal District Court for the Eastern District of
Virginia, känd i branschen som ”the Rocket
Docket” på grund av dess snabbhet. En hearing om GSKs överklaganden hölls i domstolen
dagen innan de nya reglerna skulle träda i kraft.
GSK vann hearingen och därmed är regeländringen stoppad.
Förmodligen kommer det amerikanska
patentverket att överklaga det preliminära
stoppet, och ett avgörande kan väntas ske
inom några månader.

Norge med i EPO
Norge kommer från och med 1 januari 2008
att vara medlem i EPO. Därmed är alla länder
som deltog vid den diplomatiska konferensen i
München 1973 medlemmar i EPO.

rättigheter, Ds 2007:19. Remisstiden gick ut 1
oktober och propositionen är planerad till mars
2008, eventuellt ikraftträdande 1 juli 2008.
En kommande dom i EG-domstolen, C 27506
angående internetintrång, kan påverka tidsplanen.
Läs hela förslaget på
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/85357

Hantering av etikärenden
Svenska patent- och varumärkesombud står under
en rad olika regelverk för etikfrågor.
Ett ombud som är European Patent Attorney
(EPA) står under EPIs code of conduct. Medlemmar
i SPOF står under FICPIs code of conduct samt
SPOFs och SEPAFs ”Vägledande regler om etik
och god yrkessed.” Samma regler gäller för
byråer som är medlemmar av SEPAF.
Auktoriserade svenska IP-ombud ska följa
IP-Samfundets etikregler och granskas av dess
etik- och disciplinnämnd. De regelverk vi följt
längst och där det finns mest erfarenhet och rutin
är SPOFs etikregler. En anmälan hanteras så här:
1. En anmälan inkommer till SPOFs styrelse,
ärendet diarieförs och anmälaren erhåller kvittens
att ärendet kommer att utredas.
2. Det bedöms om frågan rör enskild medlem,
juridisk person eller någon utanför Etikkommitténs
jurisdiktion. Om det rör en SPOF-medlem eller
observatör hänskjuts ärendet till jurisdiktionen
för SPOFs etikkommitté. och för återrapport
och förslag på disciplinära åtgärder till styrelsen.
Styrelsen i SPOF respektive SEPAF fattar de
formella disciplinära besluten.

4. De disciplinära åtgärder som finns att vidta är
uteslutning, varning och erinran.
5. Styrelsens beslut delges både den berörda och
anmälaren.
6. Det finns ingen formell möjlighet att överklaga
styrelsernas beslut, mer än de som civilrättsligt
står anmälaren tillbuds.
De etikärenden som varit aktuella de senaste
fem åren har avsett patentbyråer och främst rört
kostnader och tjänstens genomförande. När
enskild medlem anmälts har det ofta rört sig
om missförstånd mellan ombudet och klienten.
Några disciplinära åtgärder pga ”malpractice”
har inte varit aktuella.
Få branscher står under lika omfattande
granskning som IP-ombuden. Vi är även villiga
att utöka tillsynen genom att acceptera den lag
om auktorisation som är föreslagen. Då skulle
klienterna få möjlighet att få etikärenden överprövade och offentligt behandlade.
Efter ett år av auktoriserade IP-ombud har
IP-Samfundet glädjande nog inte mottagit någon
anmälan, så det teoretiska systemet har ännu
inte testats i praktiken.

3. När Etikkommittén utrett ärendet föredras det
för aktuell styrelse och får då ett formellt beslut.

Tystnadspliktsutredningen
Lars Estreen och Tommy Vikholm har skrivit
och lämnat IP-Samfundets remissvar på Tystnadspliktsutredningen.
IP-Samfundet är positivt till förslaget om ny
lag om auktorisation av patentombud. Emellertid
delar inte IPS uppfattningen att en ny statlig

myndighet bör bildas för auktorisation och tillsyn. Verksamheten
bör istället bedrivas genom den
befintliga organisation som IPSamfundet utgör. Hela remissvaret
finns på www.ip-samfundet.se.
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i Stockholm. Hon har mer än 20 års erfarenhet
av IP-området från IP-byrå, Ericsson och PRV.
”Disciplinnämnden spelar en viktig roll för
att verka för att en så god yrkessed som möjligt
upprätthålls. Jag hoppas dock att så få ärenden
som möjligt kommer in till nämnden för prövning.
Inte av bekvämlighet, utan i förhoppning om att vi
i branschen lägger ribban högt vad gäller yrkesetik, att så få som möjligt får anledning att klaga.”
Annika Kilander arbetar på GE Healthcare
i Uppsala sedan 2001. Hon började inom
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Roger Samzelius är patentkonsult på Electrolux.
Under sina sjutton år i patentbranschen har han
arbetat för Siemens-Elema, Maquet Critical Care
och OMX Technology. Han arbetade i PS och
SIPFs styrelser med ombildningen till PS och
bildandet av IP Akademin.
”IP-ombuden har en viktig rådgivande roll
inom hela det immaterialrättsliga området.
Kunderna ska kunna lita på att IP-ombuden upprätthåller och efterlever en hög kvalitets- och
redlighetsnivå i sin profession. Detta är Disciplinnämndens uppgift.”
Christer Wahlström är IP Risk Director på
AstraZeneca. Christer har tidigare arbetat på
Nobel Industrier och Pharmacia. Han är ordförande i Läkemedelsföreningens IP-kommitté
och i de internationella läkemedelsföreningarnas
IP-kommittéer.
”Det är viktigt att disciplinnämnden ser till
att patentombuden gör tekniskt, juridiskt och
etiskt kvalificerade insatser. Jävssituationer är
exempel på ämnen som kan tänkas komma upp.”
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”2007 har varit ett intensivt år för IP-Samfundet,
där Tystnadspliktsutredningen har stått i fokus.
Med en hägrande statlig auktorisation känns
vikten av IP-Samfundet ändå större, eftersom
dess kompetens och erfarenhet kan tas till vara
som auktorisations- och tillsynsorgan. Detta har
också förts fram i såväl vårt som andra remissinstansers remissvar.
2008 blir med säkerhet ett lika intressant år,
med ikraftträdandet av Londonöverenskommelsen som i grunden
kommer att påverka vår
bransch. Vilken roll IPSamfundet kommer att
spela under kommande år
bestämmer ni medlemmar!”

Medlemmar
Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas på IP-kansliet
i Stockholm på eftermiddagen den 12 mars. Vi
återkommer med program, men boka in dagen.
Om du ännu inte besökt det nya kansliet är det
ett utmärkt tillfälle.

Registeruppgifter
Är dina kontaktuppgifter aktuella? Gå annars in
på www.ip-samfundet.se och uppdatera dem.

Gamla PS helt stängd
Ny tid för examination
Nu är det inte längre möjligt att söka medlemskap i IP-Samfundet enligt PS gamla regler. Det
är 618 personer som sökt medlemskap enligt
Farfarsregeln. Av dem har 482 beviljats medlemskap. Några håller på att slutföra sin EQEexamen innan medlemskapet kan godkännas.
Under våren kommer examination av blivande
IP-ombud att ske. Skicka in intresseanmälan, så
återkommer vi med besked om tid och plats.

God Jul & Gott Nytt År

