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Ordföranden har ordet
Efter ett och ett halvt år börjar IP-Samfundet hitta sin
form: den första examinationen har hållits, det första
etikärendet har behandlats, PVU-rapporteringarna
för det första året har slutförts osv. Med detta är inte
sagt att vi ska slå oss till ro och anse att vi har hittat
den slutliga formen för vår verksamhet. Vi måste
istället hela tiden se hur den auktorisation och tillsyn
av IP-ombudskåren i Sverige som är vår uppgift kan
hanteras på ett så bra sätt som möjligt.
En aktuell fråga är vilka krav Samfundet ska
ställa vid examination av patentombud. Det finns
nationella ombudsorganisationer som accepterar
delar av EQE som en del av nationell auktorisation.
Idag har Samfundet helt egna examinationer som
kräver goda kunskaper i svenska. Samtidigt arbetar
alltfler svenska IP-ombud nästan uteslutande med
engelska som arbetsspråk, och i ljuset av detta kan
man fråga sig om det är rimligt att ställa denna typ
av språkkrav på dem som vill bli medlemmar?

Där kommer ni medlemmar in i bilden, eftersom
sådana frågor som ändring av auktorisationsordningen
måste fattas av årsstämman och inte av styrelsen. Vi
kan därför förvänta oss en intressant och livlig debatt
om detta på nästa årsstämma, men jag hoppas att ni
inte väntar så länge med att uttrycka era åsikter. Skriv
redan idag ett inlägg till nyhetsbladet, så att debatten
kommer igång!
Vi har valt att ge ut det här numret av nyhetsbladet endast i digital version. Alla medlemmar får
det mejlat och det kommer att
ligga på vår websida. Hör gärna
av dig med synpunkter både på
distributionsform och innehåll.

Lars Estreen, ordf

Etik- och disciplinärenden
En prövningsavdelning av disciplinnämnden bestående
av Jan-Olof Hyltner, Annika Kilander och Niclas
Uggla har nu behandlat den anmälan som omnämndes i förra numret av ”på gång”. Anmälan avser ett
ombud som missat att inge en avdelad patentansökan
för en kund.
Under behandlingen av anmälan har framkommit
att en anledning till missen var att ombudet underlåtit
att fristnotera uppdraget att inge en avdelad ansökan.
Uppdraget hade inte heller utförts med tillbörlig
skyndsamhet.
Sammantaget anser prövningsavdelningen att

Examinationer
I våras genomfördes den första delexaminationen för
patentingenjörer. Det var inte så många som kände
sig beredda att gå upp redan nu utan valde att vänta
till nästa examinationstillfälle.
Slutexaminationen som planerades till december i år
kommer att ställas in på grund av för litet antal deltagare.

ombudets underlåtenhet att inge ifrågavarande avdelade ansökan strider mot god ombudsed enligt §18,
”Vägledande regler om etik och god ombudsed”.
Prövningsavdelningen kan enligt Samfundets
stadgar inte besluta om disciplinära åtgärder, men
rekommenderar disciplinnämnden att utdela en
erinran till det ombud som handlagt ärendet.
Ett avidentifierat referat av ärendet kommer att
finnas tillgängligt på www.ipsamfundet.se.

Nytt från svenska myndigheter
Förslag om enklare förfarande vid registrering
av varumärken
En departementsutredning angående Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och
firmor m.m. har varit på remiss. Frågan om Sverige
ska tillträda en varumärkeskonvention från 2006,
Singaporekonventionen om varumärkesrätt och vilka
lagändringar som i så fall behövs behandlas också.
Patent- och registreringsverket PRV avstyrker i
sitt remissvar förslaget att avskaffa officialprövningen
av relativa hinder vid registrering av varumärken.
Deras uppfattning är att det skulle medföra problem för
företag inom vilka det inte finns tillräcklig kunskap
om immaterialrätt och för vilka det är ekonomiskt
svårt att anlita ombud när behov uppkommer, oftast
små och medelstora företag. Ett viktigt argument
enligt PRV är också att en sökande som får sitt varumärke registrerat ger innehavaren en tydlig indikation om att det sökta märket inte är förväxlingsbart
med en tidigare rättighet, även om registreringen inte
ger innehavaren en rätt att använda märket.
Företagarna säger i sitt remissvar att de även fortsättningsvis kommer avslå förslaget om att avskaffa
officialprövningen i fråga om ansökningar hos PRV
om registrering av varumärken. Ett borttagande urholkar de mindre företagens möjligheter att undvika
känneteckenskollisioner.
Både PRV och Företagarna ansluter sig till uppfattningen att Sverige ska tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt.
PRVs remissvar och Företagarnas remissvar.

Elektronisk ingivning till PRV
Den 1 augusti 2008 började en del regeländringar gälla:
Nu är det möjligt med elektronisk ingivning av 		
nationella, svenska, patentansökningar.
• Den nya lydelsen av § 8 patentlagen (2007:517)
trädde i kraft.
• I patentkungörelsen infördes 2 a § och 4 § ändrades
(2008:368).
• Nya PRVFS 2008, P:71 trädde i kraft med PRVs
föreskrifter om elektronisk patentansökan.
Läs mer på www.prv.se
•

Patentskydd för biotekniska uppfinningar
En kommitté under ledning av justitierådet Kerstin
Calissendorff har haft i uppdrag att följa utveckling,
praxis och effekterna av patent på det biotekniska
området för hälso- och sjukvården samt forskningen.
Utvecklingen när det gäller patent för genetiska uppfinningar har följts särskilt.

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

Kommittén konstaterar att antalet ansökningar om
patent på uppfinningar som anknyter till mänskliga
gener har sjunkit kraftigt efter år 2001. Tillgången till
patenterade biotekniska uppfinningar för den biotekniska forskningen är på det hela taget tillfredsställande. Det finns inga tecken på att forskare skulle
nekas tillgång till patenterade forskningsverktyg i
någon oroande omfattning.
När det gäller hälso- och sjukvårdens tillgång till
patenterade biotekniska uppfinningar konstaterar
kommittén att den allmänt förekommande oron för
att patentsystemet utgör en hindrande faktor för
hälso- och sjukvården till stor del hänför sig till ett
fåtal fall där patenthavaren på ett aggressivt sätt har
hävdat sitt patent. Kommitténs mening är att hälsooch sjukvårdens tillgång till patenterade biotekniska
uppfinningar på det hela taget är tillfredsställande.
Remisstiden gick ut den 31 augusti 2008, men
flera organisationer har fått anstånd någon vecka.
Under hösten kommer förslaget att behandlas.
Någon närmare tidplan kan inte lämnas i dagsläget.
Svenska Industriens Patentingenjörers Förening,
SIPF, har lämnat svar på remissen.
SIPFs remissyttrande.

Utbildning / PVU
Riktlinjer och praxis
IP-Samfundets styrelse har tillsammans med kansliet nu
gått igenom samtliga rapporteringar av Professionell
Vidareutbildning (PVU) för 2007 som medlemmarna
ingivit. Med tanke på att systemet med PVU är nytt
och att medlemmarna varit ovana vid det datorbaserade rapportverktyget så har rapporteringen i det hela
fungerat mycket bra.
Styrelsen har funnit att de Riktlinjer för professionell vidareutbildning för auktoriserade IP-ombud
som finns lämnar visst utrymme för tolkning av vad
som medlemmarna kan tillgodoräkna sig som PVU.
Detta gäller särskilt §2:
”Utbildningen skall vara yrkesrelaterad och ägnad
att medföra nytta för ombudets verksamhet. Utöver
utbildning med immaterialrättsligt innehåll kan
även tillgodoräknas utbildning inom andra områden
såsom ekonomi, språk, affärs- och produktutveckling
om innehållet har bäring på ombudsverksamheten.”
Styrelsen har kommit fram till att det centrala är
att utbildningen ska vara kopplad till medlemmens
roll som just IP-ombud. Detta betyder exempelvis att
utbildning ägnad att stärka medlemmens kompetens
i dennes roll som chef inte kan tillgodoräknas som
PVU. Alltså kan chefskurser inte tillgodoräknas.
Utbildning avseende datorbaserade verktyg som
ombudet använder kan heller inte tillgodoräknas
som PVU.
”Utbildning i affärs- och produktutveckling” ska
tolkas som utbildning som stärker ombudets kompetens
inom kommersiell rådgivning, dvs att hjälpa kunder att
använda deras IP-rättigheter som kommersiella verktyg.
Ren teknisk utbildning på kunders produkter räknas
alltså inte som PVU, medan däremot utbildning
avseende t ex hur man upprättar affärsplaner skulle
kunna räknas som PVU.
Ombudet förväntas hålla sig allmänt uppdaterad
om vad som händer inom IP-området. Läsning av
nyhetsbrev och publikationer från myndigheter,
såsom Official Journal of the EPO, räknas således
inte som PVU. Om däremot ombudet under strukturerade former, t ex genom schemalagd utbildning
avseende aktuella rättsfall, tillgodogör sig djupgående
kunskap om rättspraxis så räknas detta som PVU. Ett
exempel på detta är de årliga genomgångar av svensk
rättspraxis som anordnas genom Svenska Föreningen
för Industriellt Rättsskydd (SFIR).
Som alla förstår så går det inte att ge en uttömmande lista över vad som räknas och inte räknas som
PVU. Därför rekommenderar styrelsen att medlemmen

begär ett preliminärt förhandsbesked i det fall osäkerhet råder om en planerad utbildning kommer att kunna
tillgodoräknas. I takt med att PVU blir ett mer och mer
vedertaget begrepp har vi dock märkt att allt fler organisationer och företag som tillhandahåller utbildningar
kontaktar Samfundet för att få ett förhandsbesked om
hur mycket PVU som deras utbildningar kommer att
ge. Senast i raden är det Patent- och Registreringsverket
(PRV), som har erhållit förhandsbesked om PVU för en
del av höstens kurser.

Förhandsbesked
Om du vill ha förhandsbesked om en kurs berättigar
till PVU-poäng kan du kontakta David Holm på
IP-kansliet. Här listar vi PVU-poängen för några av
PRVs kurser.
US patent practice ger 15 timmar.
PCT update seminar ger 5 timmar.
PCT for consultants and advanced paralegals ger
10 timmar.
• Advanced Approaches for Protecting Patentable
Ideas in the United States ger 10 timmar.
•
•
•

Översyn av rapporteringssystemet
Kansliet kommer under hösten att göra en översyn av
rapporteringssystem för PVU och de formulär som
används. Vi återkommer med besked om den kommer
att föranleda några förändringar.

epi – En första introduktion
För många patentombud är medlemskap i epi hett
eftertraktat. epi, European Patent Institute, är det
organ som organiserar europapatentombud. Att klara
EQE och få företräda sökande inför Europapatentverket värderas högt.
Få patentombud, inkluderande auktoriserade
europapatentombud, vet emellertid särskilt mycket
om epi:s verksamhet varför vi vill ge en inblick i vad
organisationen gör och hur den är uppbyggd.
Epi:s verksamhet regleras av Art. 134a EPC och
EPO:s Administrative Council. Verksamheten regleras
också av Founding regulations.

att vara epi:s ansikte utåt. Han leder styrelsen, vars
befogenheter är utökade efter den senaste ändringen
av EPC och beslut i rådet. Presidenten bildar tillsammans med fyra ytterligare ledamöter ett presidium,
som fungerar som ett verkställande utskott och tar
hand om löpande frågor eftersom styrelsen av praktiska skäl endast möts två gånger per år.
Den största delen av arbetet inom epi utförs i ett
antal kommittéer, av vilka kan nämnas
(Sveriges ordinarie ledamot anges inom parantes):
Disciplinary Committee – hanterar etikärenden
(Helene Larfeldt)

Syftena med epi kan sammanfattas i följande:
• Verka för effektiv handläggning och låga kostnader
vid EPO
• Samarbeta med EPO rörande EQE
• Sprida kunskap om patent
• Befrämja efterlevnad av etiska regler
• Samarbeta med EPO och andra organ i frågor
rörande immaterialrätt

European Patent Practice Committee (EPPC) –
arbetar med frågor rörande ändringar av EPC och PCT,
regler och riktlinjer och därmed sammanhörande
lagändringar (Anita Skeppstedt, Lars Estreen)
Professional Qualifications Committee (PQC) –
organiserar utbildningar för dem som läser till EQE
(Margareta Linderoth)

För att få finnas med på listan över auktoriserade
europapatentombud måste man vara medlem i epi
och betala en årlig medlemsavgift. epi har i dagsläget
nästan 9 000 medlemmar.

Biotech Committee – arbetar med frågor rörande
bioteknik (Lars Höglund)

Organisation
Det högsta beslutande organet inom epi är Rådet, epi
Council, som sammanträder två gånger om året. Alla
EPC-kontraktsstater är representerade i rådet med
två till sex delegater med lika många suppleanter,
beroende på antalet innevånare. Delegaterna väljs för
en mandatperiod om tre år. Med 34 kontraktsstater
blir rådsmötena mycket stora, vilket kan vara en
nackdel av praktiska skäl. Sverige representeras av
fyra delegater, av vilka två är verksamma på byråsidan
och två inom industrin. Som ordinarie rådsdelegater
för Sverige valdes vid det senaste rådsmötet Klas Norin,
Stina Sjögren Paulsson, Lars Estreen
Medlemsutveckling
och Nils Ekström.
Farfäder
Styrelsen, epi Board, består av en
Avklarade EQE
representant för varje medlemsstat
och ytterligare en ledamot från vart
och ett av de tre stora: Storbritannien,
Tyskland och Frankrike. Mandat för
styrelsen delegeras av rådet. Sveriges
representant är för den kommande
treårsperioden Klas Norin.
Till ordförande, President, för epi
valdes vid det senaste rådsmötet Kim
Finnilä från Finland. Hans uppgift är

Litigation Committee – är involverad i frågor rörande
förändringar i hur patentprocesser hanteras i Europa,
där frågan om en gemensam europeisk patentdomstol
är högaktuell (Stina Sjögren Paulsson)
Harmonisation Committee – behandlar frågor om
internationell harmonisering av patentsystemet
(Nils Ekström)
Detta var en kort sammanfattning av epi. Hör av er
till oss, Klas Norin, Stina Sjögren Paulsson,
Lars Estreen eller Nils Ekström om ni har några
frågor eller kommentarer till denna artikel.
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För jurister
Juristgruppen har träffats igen

Kurs för jurister har startat

Referensgruppen för jurister träffades igen i början av
september för att diskutera utbildningsprogrammet
för jurister. Peder Oxhammar redogjorde för sitt och
Gunnar Hjalts förslag till omstöpt utbildning för
auktorisation av IP-jurister. Förslaget innebär en
komprimering av det program som gäller idag, men
med möjlighet till fler inriktningar.
Nu ska förslaget skickas till IP-Samfundets styrelse
som kommer att diskutera det. Vi återkommer med
rapport.

IP Akademin startade kursen Varumärkesrätt i början
av september. Den ingår i IP-juristernas utbildningsprogram. De kommer bland annat att läsa om
internationell varumärkesrätt, konventionernas
rättsliga ställning, svensk och europeisk varumärkesrätt liksom firmarätt och domännamn.
Hela utbildningsprogrammet för IP-jurister hittar
du på www.ipakademin.se.

Folk som rört på sig
Styrelsen har haft glädjen att bevilja flera personer
inträde i IP-Samfundet efter att de har erhållit godkänd
EQE-examen och har minst 5 års yrkeserfarenhet.
Vi hälsar Anne Alsholm, Awapatent, Fredrik
Carlsson, Bergenstråhle & Lindvall, Ellen Setréus,
Astra Zeneca, Teresia Fredriksson, Aros
Patent och Eva Gottberg-Klingskog, Akzo Nobel
Surface Chemistry välkomna.

Tord Pantzar, Atlas Copco, är numera pensionär,
dock utan att helt ha pensionerat sig. Bo Lindberg
har också gått i pension. Båda har begärt utträde ut
IP-Samfundet.
Per-Erik Jonsson slutar sin anställning på
Holmen AB och säger därför upp sitt medlemskap
i IP-Samfundet.

Valberedningen behöver hjälp
I IP-Samfundets styrelse är en plats fortfarande vakant.
Thorunn Grenmark och Carl Thorfinn i valberedningen
arbetar för att hitta en kandidat. Är du intresserad eller
har du förslag på någon person som är det är du
välkommen att höra av dig till Thorunn eller Carl.

De arbetar även med att hitta två externa ledamöter till
disciplinnämnden. Även där är de tacksamma för förslag.
Skicka ett mejl till thorunn.grenmark@cinnober.com
eller carl.thorfinn@zacco.com.

Välbesökt webbplats
Det är allt fler personer som varje månad är inne på
www.ip-samfundet.se. Där publicerar vi nyheter samt
allt som är viktigt att veta om auktorisation och
examination. Titta gärna under Auktorisation om
dina personliga uppgifter stämmer. Nu kan du även
gå in och läsa stämmoprotokoll om du använder det
lösenord som du fått mejlat. Har du tappat bort lösenordet? Kontakta i så fall pia.bardler@ip-kansliet.se.

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

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