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Ordföranden har ordet
Det har de senaste månaderna varit en händelserik,
en del skulle säga turbulent tid, för IP-Samfundet.
Med kort varsel fick medlemmarna i midsommartid
en kallelse till extra årsstämma med anledning av
att IP Akademin behövde ett akut kapitaltillskott.
Den extra uttaxering från medlemmarna som föreslogs väckte starka reaktioner från en del, vilket var
förståeligt. Varför skulle enskilda medlemmar stötta
en organisation som bedriver utbildningsverksamhet,
huvudsakligen i Stockholm? Beslutet på årsstämman
blev att stötta IP Akademin med befintliga medel och
utan ytterligare uttaxering av medlemsavgifter.
Anledningen till beslutet att stödja IP Akademin
var framför allt att frågan om statlig auktorisation
av patentombud nu är i ett avgörande skede. I det
organisationsförslag som ligger föreslås IP Akademin
organisera de examinationer som ingår i auktorisationsförfarandet. Vidare är det för branschen viktigt
att ha tillgång till utbildningar för nya patentombud
eftersom en auktoriserad patentombudskår kräver en
hög utbildningsnivå.

Organisationslösningen är ännu inte beslutad
– en kompletterande snabbremiss från Näringsdepartementet gick ut i juli och har nu besvarats av
remissinstanserna, inklusive IP-Samfundet. I vårt
remissvar framförs fördelarna med en lösning där vi
tar en roll, men att det viktigaste är att lagen verkligen
kommer att träda i kraft, oavsett vald organisationslösning. Vi framför också betydelsen av att även
jurister som arbetar med patenträttslig rådgivning
kommer att omfattas av lagen – på sikt bör ju en
auktorisation omfatta alla som arbetar med
immaterialrätt, oavsett om det är patent,
varumärken eller annan slags immaterialrätt.
Vi har således att se fram
mot en spännande höst, där vi i
IP-Samfundet med vår kompetens
och vårt engagemang kan bidra till
utvecklingen inom immaterialrättens område.
Lars Estreen, ordförande

Remisser
IPS har sagt sitt om Tystnadsplikten
Näringsdepartementet har haft förslaget om
”Organisationslösning för statlig auktorisation av
patentombud” ute på remiss. IP-Samfundet har lämnat
sitt remissvar, som till stora delar även SPOF anslutit
sig till.
Här är en kort sammanfattning av svaret:
Det allt övergripande syftet är att för svensk industri
säkerställa sekretessen avseende patentfrågor när man
via svenskt ombud agerar inför nationell myndighet
eller domstol, så att information mellan uppdragsgivaren och ombudet inte enligt amerikansk domstol
ska kunna omfattas av discovery-förfarande. För att
detta syfte ska kunna uppnås är det angeläget att
signalerna är så entydiga som möjligt. Vi ansluter oss
därför till förslaget med en fristående statlig institution.
När det gäller nämndens löpande uppgifter
förordar vi att man utnyttjar den sedan några år
tillbaka väl etablerade och effektivt fungerande
lösning som kan tillhandahållas genom IPSs försorg.
Man undviker därigenom kostnader för att bygga en

ny struktur, IPSs stadgar möjliggör statlig insyn och
IPS har den kompetens som erfordras för att utföra
uppgiften att hantera de löpande uppgifterna och
genomföra kunskapsprov.
Vi utgår ifrån att även de jurister, som inte är
advokater, men som i väsentlig omfattning arbetar
med patentrelaterade frågor och idag är av IPS
auktoriserade IP-ombud kommer att omfattas av
begreppet ”patentombud” samt att de genom att
omfattas av övergångsbestämmelserna blir av
Patentombudsnämnden auktoriserade patentombud.
Läs hela remissvaret här.

Nytt från svenska myndigheter
Civilrättsliga sanktionsdirektivet
Den 1 april 2009 trädde ändringar i immaterialrättslagarna ikraft när Sverige fullt ut genomförde Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG från
den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för
immateriella rättigheter.
Ändringarna omfattar bland annat att domstolen
får möjlighet att utfärda informationsföreläggande.

Det betyder att domstolen vid vite kan kräva den
som påstås ha gjort eller medverkat till intrång i en
immateriell rättighet att
tillhandahålla information om ursprung och
distributionsnät för de
varor eller tjänster som
intrånget gäller.

Nytt från utländska myndigheter
Ändrade avgifter i PCT
På grund av valutajusteringar ändrades den internationella avgiften i PCT från och med den 1 juli.
Den nya avgiften är följande:
Om ansökan inte innehåller fler än 30 sidor: 9 780 SEK
Kostnad per sida för varje blad utöver 30 sidor: 110 SEK

Även avgiftsreduktionen förändrades:
Återbetalning om en PCT-ansökan inges via
PCT-EASY: 740 SEK
Återbetalning om en PCT-ansökan inges via
pdf-format: 1 470 SEK
Återbetalning om en PCT-ansökan inges via
xml-format: 2 210 SEK			
					
Källa: prv

Your future starts
at our Patent DePartment
as a Patent attorney with st-ericsson’s Patent Department
your key responsibilities will be:
ǩ the identification and protection of patentable inventions
ǩ the management and administration of your caseload with
specific responsibility for drafting, filing and prosecution
of patent applications as well as reviewing st-ericsson
products, technologies and services under all IP aspects

ǩ the rendering of advice on both st-ericsson and third-party
patents and the management of oppositions and other litigation proceedings
ǩ Providing sub portfolio management of a particular technology or product
to learn more and to apply to this position, please click here.

st-ericsson, a leading player in mobile platforms and semiconductors, is a joint venture between st and ericsson
merging st/nXP Wireless and ericsson mobile Platforms. the new company has been created to accelerate time-tomarket and optimize cost-effectiveness for manufacturers within all mobile segments. We partner with our customers
to deliver the most advanced access technologies, and offer a full solution portfolio comprising individual products and
complete integrated systems. With operations worldwide and an active presence on all continents, the new company
employs approx. 8,000 people and is headquartered in Geneva, switzerland.

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

Utbildning
Juristutbildningen ändras
Nu är riktlinjerna klara för det nya utbildningsprogrammet för jurister och IP-Samfundets styrelse har
formellt givit sitt godkännande.
Den som vill gå utbildningen ska ha en jur kandexamen och minst tre års arbetslivserfarenhet inom
immaterialrättsligt arbete. Utbildningen består av 15
utbildningsdagar. För att därefter bli auktoriserad
IP-jurist krävs fem års arbetslivserfarenhet. Det här är
med andra ord en auktorisationsutbildning.
– Redan för ett år sedan, när vi såg att det var få
jurister som anmälde sig till utbildningen, började vi
fundera över vad det berodde på, berättar Susanne
Roos. Vi tillsatte då en referensgrupp, där Stefan
Hjelmqwist och jag representerade IP-Samfundets
styrelse som, skulle utröna varför intresset var så litet.
Vårt arbete har utmynnat i det förslag som nu antagits.
– Alla i referensgruppen är överens om förslaget och
vi hoppas att juristerna tycker att det är en bra produkt
och att deras intresse för utbildningen ska öka.
IP Akademin arbetar nu med att ta fram kursprogram och man har som mål att kunna starta
första kursen under våren. Så snart utbildningsprogrammet är klart kommer det att publiceras på
www.ipakademin.se

PVU för gamla ringrävar
I kretsen av patentombud finns det många som varit
aktiva länge och är välutbildade. Ibland kan det kännas
svårt för dem att hitta någon relevant utbildning för
att fylla sina PVU-timmar.
Här är några tips för dem från IP Akademin:
Arbetstagarens immaterialrätter, 6 okt (SU 4)
Immaterialrättsliga avtalsrelationer, 7-8 okt (SU 3)
Skydd för datorprogram, 14 okt (SU 1)
Designskydd, 10 nov (SU 5)
Extra duvning inför EQE:n nästa år med DeltaPatents,
oktober och november
Exploatering av immaterialrätt, 3-5 nov (EXG 1)
Klicka här för mer info om dessa och andra kurser.

Dags för slutexamination
I mitten av december kommer IP Akademin arrangera
slutexamination för de som utbildar sig för att kunna
examineras till IP-ombud. Det är numera inget krav
att ha klarat delexaminationen innan man går upp i

slutexamination. Däremot är det vissa utbildningar
som är obligatoriska, bland annat DG 1, som ges för
första gången nu i höst.

Vårens delexamination rättad
I våras var det nio personer som gick upp för delexamination. Den bestod av tre moment ”Patentkravskrivning”, ”Svaromål på förelägganden” samt
”Etik och rådgivningsansvar”. Av de nio var det bara
en som klarade alla delmoment. Rut Herbjörnsen,
Europapatentombud på Albihns, var huvudansvarig
för examinationen.
– Den tekniska analysen var det inte någon som
hade problem med, säger Rut. Alla hade förstått vad
uppgifterna handlade om rent tekniskt. På kravskrivningstentan hade dock många svårigheter att
formulera ett självständigt patentkrav som är både
brett och tydligt. Eftersom det självständiga kravet
ger huvuddelen av de möjliga poängen på denna del
påverkar det resultatet. Inledningen är också viktig
för att man ska förstå uppfinningens sammanhang
och vad den är avsedd att åstadkomma.
På svaromålsdelen är det viktigt att göra en korrekt
bedömning av uppfinningshöjd, men även att skriva
ett klart strukturerat svaromål. I synnerhet det sistnämnda vållade problem för många.
Jag tycker alltså att man kunde se hantverksmässiga
brister både i kravskrivning och svaromålsskrivning.
Mentorn är viktig
– För att få fram ett gott resultat krävs noggranna
förberedelser och hjälp i det dagliga arbetet. Minst
lika viktigt som det är att adepten lägger ner mycket
tid på sin träning är det att mentorn finns till hands,
läser, stöttar och ger råd. Ofta kanske det finns lite
för ont om tid på byråerna för att hitta den tiden,
funderar Rut.
På kravskrivningsdelen godkändes fyra kandidater
och på svaromålsdelen godkändes sex kandidater.
Det gick bättre i avsnittet ”Etik och rådgivaransvar”.
Där klarade sig alla utom en.

Uppdaterade riktlinjer för PVU
Styrelsen antog vid sitt möte den 8 september nya
riktlinjer för PVU, där den stora förändringen är
att man kan spara upp till tio timmars överskott till
efterföljande år. Dessutom fastslogs att femtimmarsbegränsningen inte gäller för så kallade ”webinars”,
dvs interaktiva kurser på distans. Aktuella riktlinjer
hittar ni här.

Internationellt
FEMIPI arbetar för industrin
FEMIPI är en sammanslutning
av 11 nationella organisationer
inom den industriella immaterialrätten. Totalt finns det omkring
3 500 IP-yrkesverksamma i den
europeiska industrin.
FEMIPI står för Fédération
Européenne des Mandataires de
l´Industrie en Propriété Industriel.
– Vi arbetar för att göra
industrins röst hörd, berättar
Katarina Nilsson, koncernansvarig för IP på StoraEnso
och Sveriges representant i FEMIPI.
FEMIPI är en liten organisation som bara träffas
en gång per år. All övrig kontakt sker via mejl.
Det finns inga kommittéer eller arbetsgrupper.
Ordföranden är den som drar det tyngsta lasset.
Oftast skriver han utkast till remissvar och andra
ställningstaganden. Efter att de har behandlats av alla
representanter jämkas synpunkterna ihop till FEMIPIs
slutliga ställningstagande.

– Oftast har vi en samstämd uppfattning, fortsätter
Katarina. Det handlar om vad som är bäst för industrin
och synpunkterna på det blir allt mer lika ju mer
gränserna mellan länder suddas ut.
Det är SIPF, Svenska Industrins IP Förening, som
utser representant till FEMIPI. Katarina var tidigare
ordförande där, men är inte längre med i styrelsen.
– Jag försöker koordinera med SIPFs styrelse och
få deras stöd för ställningstagande. Ibland kan det
vara en nackdel att inte vara aktivt knuten till den
nationella organisationen eftersom jag inte är uppdaterad på vilka frågor och ställningstaganden som
är aktuella där.
Förutom att vara remissinstans tar FEMIPI egna
initiativ och uppvaktar olika organisationer för att
påverka i immaterialrättsfrågor. Ordföranden, för
närvarande fransmannen Pierre Gendraud, är då
alltid med samt ytterligare ett par ledamöter som har
tid och möjlighet. Eftersom de flesta sådana möten
sker centralt i Europa är det av kostnadsskäl sällan
som någon av de nordiska representanterna deltar.

Rapport från FICPIs världskongress
Den internationella patentombudsorganisationen
FICPI hade världskongress i Washington den 6-10
juni i år. Deltagarantalet var lägre än förväntat,
cirka 350, med många deltagare från USA eller
Kanada – sju ombud var från Sverige.
– Flera seminarier var inriktade på hur man
hanterar situationen med lågkonjunktur, som
påverkar såväl ombudsfirmorna som deras kunder,
berättar Lars Estreen som var ett av de svenska
ombuden. Ett annat ämne var handel med IP och hur
den kan fungera i praktiken.
– En uppskattad session var en fingerad process
som hölls mellan två ombud och där Chief Judge
Michel, en välkänd auktoritet inom patentområdet,
agerade domare.
– Sammanfattningsvis var kongressen väl genomförd och föredragen genomgående av hög standard.
Denna typ av möten ger naturligtvis ett bra tillfälle
att knyta nya kontakter och upprätthålla gamla.
Samtidigt märks det på deltagarantalet att många
tvekar inför kostnaderna och bortfall i arbetstid. Inte
desto mindre så ser jag fram mot nästa världskongress
i Australien om tre år.

Övrigt
Folk som rört på sig
Lars Herslöf, Gunnar Henningsson, Kjell Eriksson och
Peter Mobach har uppnått pensionsåldern och utträtt
ur förbundet. Bengt Olof Avellan Hultman har avlidit.
Hans Billberg har lämnat Ehrner & Delmar och
börjat på Groth Co KB. Peter Thomasson har lämnat
Ehrner & Delmar och börjat på Bergenstråhle &
Lindvall AB. Per Thomas Karlsson finns numera på
House of IP AB.

Albihns och Zacco fusionerar
1 juli 2009 blev Albihns och Zacco ett företag då
Zaccos moderbolag i Danmark formellt köpte
Albihns. Företagsgruppen kommer att heta Zaccogruppen, det svenska kontoret Albihns.Zacco.
I november går flyttlasset till Albihns lokaler på
Valhallavägen.
Det nya företaget kommer ha ca 600 anställda i sex
länder och en årlig omsättning på 110 miljoner Euro.

Extra föreningsstämma angående ägartillskott
IP Akademin var i somras tvungna att gå till sina
instiftare SEPAF och IP-Samfundet för att begära
kapitaltillskott. Den ekonomiskt besvärliga situationen har uppstått på grund av mindre efterfrågan på
utbildning än planerat. Den 8 juli höll därför
IP-Samfundet en extra stämma. 48 medlemmar var representerade och biföll äskandet om tillskott på 300 000
kronor. Pengarna ska återbetalas i mån av kraft.
Protokoll från extra stämman finns utlagt på
www.ip-samfundet.se

Diplomerade assistenter
Eva Bartley och Maria Hultgren på Hynell samt
Catharina Brogren på AstraZeneca har genomgått IP
Akademins utbildning och blivit diplomerade assistenter.

Uppdatera dina kontaktuppgifter
Har du bytt arbetsplats, telefonnummer eller efternamn? Se då till att du gör ändringen i IP-Samfundets
medlemsregister. Om du tappat bort dina inloggningsuppgifter kan du kontakta Pia Bardler på IP-kansliet,
ips@ipkansliet.se.

Vill du annonsera i nästa nummer?
Gå in på www.ip-samfundet.se för mer detaljer eller
ring Agneta Emmervall, 070 717 43 28.

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

Groth & Co grundades 1869 och är
Sveriges äldsta patent- & juristbyrå.
Vi har vårt huvudkontor i Stockholm
i moderna lokaler i Spårvagnshallarna
på Birger Jarlsgatan 57B.
Vårt Malmökontor finns centralt
beläget på Norra Vallgatan 72.

Groth & Co expanderar
och söker patentkonsulter
Groth & Co fortsätter att expandera och nu
behöver vi fler patentkonsulter till vårt huvudkontor i Stockholm och kontoret i Malmö.
Vi söker erfarna patentkonsulter med brett
kontaktnät i såväl svenskt som utländskt näringsliv. Framförallt söker vi patentingenjörer inom
områdena mekanik och elektronik. Sökanden
bör vara auktoriserat Europapatentombud eller
ha avklarat delar av EQE-examinationen.
Välkommen att skicka intresseanmälan till
vd Gunnar Sundkvist, Groth & Co, Box 6107,
102 32 Stockholm. Frågor om tjänsterna
besvaras av Jan Stein (Sth) 08-729 91 00 eller
Maria Danfelter (Malmö) 040-701 55.
Vill du veta mer om Groth & Co, gå in på
www.groth.eu

Vi är en medelstor patentbyrå som utför kvalificerade
IP-tjänster åt kunder i Sverige och utlandet. Nu satsar
vi inför framtiden.
Vi söker PATENTKONSULT med civilingenjörsexamen eller motsvarande. Du har flerårig erfarenhet
av självständigt arbete på patentbyrå eller industripatentavdelning och är Europapatentombud eller har
påbörjat din utbildning till det.

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Ronny Janson,
08-528 025 22, eller Stefan Hermanson, 08-528 025 31.
Gå även in på www.ehrner-delmar.com.
Välkommen med din skriftliga ansökan senast den
9 oktober 2009.

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Humlegårdsgatan 20, Box 10316, 100 55 Stockholm

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