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på gång hos

Ordföranden har ordet

Det har nu gått drygt ett år sedan vårt remissvar till 
Tystnadspliktsutredningen gavs in. Vi i styrelsen har 
därför nu fokuserat på arbetet att informera berörda 
politiker om vikten av att en lag om patentombud 
kommer till stånd. Med den samlade styrkan i vår 
organisation skulle den praktiska implementeringen 
av en sådan lag inte innebära några större hinder. 
Eftersom de flesta remissinstanser var positiva till 
lagförslaget är förhoppningen att vi har en lag den  
1 januari 2010. 
 Vi i styrelsen behöver all hjälp vi kan få i detta 
arbete och uppmanar därför de medlemmar som är 
intresserade av att hjälpa till och driva denna fråga 
att kontakta oss. Det vore ytterst olyckligt om detta 

tillfälle att få den lag som IP - ombudskåren arbetat 
för i decennier gled oss ur händerna på grund av  
bristande engagemang från IP - Samfundets medlemmar. 
Vi vet inte när nästa  
möjlighet kommer!

Lars Estreen, 
ordförande

Aktuellt om PVU

Kom ihåg att registrera dina PVU - timmar för året!  
  Utbildning som ger PVU - timmar ska vara 
kopplad till medlemmens roll som IP - ombud. PRVs 
så kallade eOLF - kurs ger alltså inte några PVU - tim-
mar eftersom den i första hand är en utbildning i 
datorhjälpmedel.  
 IP Akademins 2 - dagarsseminarium ”Immaterial-
rättsliga avtalsrelationer”, om konsultavtal, patent- 
licensavtal, designavtal och licensavtalstolkning ger  
2 x 5 PVU - timmar. 
 De medlemmar som deltog på alla föreläsningar 
på SIPFs höstmöte kan tillgodoräkna sig 4 timmar. 
 PRVs kurs ”Ditt varumärke – idag och imorgon” 
ger 5 PVU-timmar. 

 Management Forums tvådagarskurs ”Obtaining 
and enforcing patent rights in Asian countries”  
berättigar till 10 PVU - timmar. 
 Läs mer om PVU på www.ip - samfundet.se.  
Du kan också kontakta 
IP - kansliet om du vill 
ha förhandsbesked  
om någon kurs.

Motioner

Den allmänna motionstiden bland riksdagsledamöter 
pågår i samband med budgetpropositionen. Ledamö-
terna kan under den tiden lämna in förslag om allt 
som riksdagen kan besluta om. När årets allmänna 
motionstid gick ut den 7 oktober hade 3 701 motioner 
kommit in.  
 Flera motioner handlade om immaterialrätt. 
Några exempel är:  
Skydd för svenska företags patent, EU-patent, 

Förenklade processer för entreprenörer, Förenklade 
regler för fler innovationer, Biodrivmedels- och miljö-
fordonsindustrin. 
 På Sveriges Riksdags webbplats finns samtliga 
motioner.   
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=405
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Nytt från svenska myndigheter

Falska fakturor 
PRV har tidigare varnat för falska fakturor för avgifter 
för ansökningar och registreringar av varumärken. 
PRV vill nu på nytt upplysa om att det förekommer 
falska eller missvisande fakturor till varumärkes-
innehavare. Dessa fakturor har inte något med PRVs 
verksamhet att göra.
 Fakturorna avser bland annat erbjudande om att 
få uppgifter om varumärket infört i ett privat register 
eller i vissa fall en publicering av uppgifter om varu-
märket i en privat publikation. 
 Ta kontakt med PRVs kundtjänst om du har 
frågor angående en faktura, kundtjanst@prv.se 

60 miljoner patent sökbara på svenska
Om mindre än ett år kommer även svenska språket 
finnas med i den Europeiska patentorganisationen, 
EPOs översättningstjänst. PRV har givit Fodina, ett 
avknoppningsföretag från institutionen för data- 
vetenskap vid Linköpings universitet, uppdraget att 
ta fram svenska och engelska tekniska ord och  

uttryck som motsvarar varandra i de patentområden 
de förekommer. 
 EPOs översättningstjänst syftar till att uppfinnare 
ska kunna söka i den europeiska patentdatabasen för 
att se om en idé man själv har, redan är patentsökt 
eller patentskyddad.  
 Idag innehåller översättningstjänsten engelska, 
tyska, franska och spanska. Förutom svenska,  
kommer den också kompletteras med nederländska 
och italienska. Målet är att alla språk som finns inom 
patentorganisationens 34 länder ska finnas med. 
 Läs gärna artikeln ”Översättning hjälper svenska 
uppfinnare” på www.nyteknik.se

Nytt från utländska myndigheter

Nya regler föreslås för avdelade ansökningar
EPO vill begränsa möjligheterna till avdelade ansök-
ningar för att minska risken för missbruk. Därför 
föreslås ändringar i tillämpningsföreskrifterna för den 
Europeiska Patentkonventionen. Det är endast ett 
relativt litet antal av det totala antalet ansökningar 
som utgörs av avdelade ansökningar och i Sverige 
ifrågasätts det från användarhåll att det förekommer 
missbruk i någon nämnbar omfattning.  
 – Förslaget till ändringar som presenterades av 
EPO mötte kritik och det är nu oklart hur förslaget 

kommer att hanteras, berättar Alexander Ramsay på 
Justitiedepartementet. I dagsläget går det inte att säga 
något säkert om tidsplanen.  
 Per Holmstrand på PRV har företrätt Sverige i 
förhandlingarna. Sverige har reserverat sin position i 
avvaktan på användarnas synpunkter. Ett remissmöte 
har hållits på Justitiedepartementet och olika användar-  
grupper har inbjudits att avge skriftliga synpunkter 
på förslaget. SIPF och Svenskt Näringsliv har svar på 
remissen. Läs SIPFs remissyttrande.

Folk som rört på sig

Vi har glädjen att hälsa ett antal nya medlemmar 
välkomna till IP-Samfundet. 
 Karin Säfsten på Brann AB, Hans Bäckström 
på Sandvik Tooling Sverige AB, Anneli Jönsson på 
AstraZeneca AB, Marianne Neelissen på AstraZeneca 
AB, Anna Theander på Kransell & Wennborg KB i 
Stockholm, Ola Küller Bjurström på Groth & Co KB, 
Anna Svanberg på Ericsson AB, Anna Alsholm på 

AkzoNobel AB, Joakim Grip på Albihns och  
Ann-Charlotte Järvinen på Awapatent. 
 Sedan sist har vi fått reda på att Nils Ekström slutat 
på Albihns och nu finns på Awapatent AB i Göteborg. 
Erik Nilsson har slutat på IPQ och börjat på Sarastro 
Consulting AB i Stockholm. Petter Rindforth har 
slutat på Groth & Co och startat Fenixlegal.
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FICPI

FICPI, Fédération Internationale des Conseils en  
Propriété Industrielle, är en världsomspännande  
sammanslutning för privatpraktiserande ombud inom 
det immaterialrättsliga området. Organisationen 
grundades 1906 och har idag medlemmar från 84 
länder. Organisationen har utvidgats från en europeisk 
till en global organisation. 
 FICPI följer utvecklingen inom IP-området, men 
framför allt arbetar man för att tillvarata medlem-
marnas yrkesintressen och för att skapa nätverk  
mellan IP-ombudsbyråer världen över.  
 Högsta beslutande organ inom organisationen är 
exekutivkommittén med två deltagare per land. Den 
dagliga ledningen ansvarar en styrelse (Bureau) på 
fem personer för. Exekutivkommittén väljer även  
ordförande i ett antal kommittéer, inklusive arbets-
grupper inom olika discipliner, t ex varumärken, 
mönster, olika patentgrupper och ekonomiska aspekter 
av IP. Totalt ingår ca 250 personer i den internatio-
nella organisationen, varav 30-40 personer arbetar 
löpande med det dagliga arbetet. 

Sveriges representanter i FICPI är: 
Jan Modin vice ordförande i styrelsen                                                                               
Lennart Karlström ledamot i exekutivkommittén 
Lars Thyresson suppleant i exekutivkommittén 
Helene Fagerlin ordförande arbetsgrupp läkemedel

Internationella nätverk  
– Vi följer utvecklingen inom IP - området när det gäller 
lagstiftning och mellanstatliga fördrag, berättar Jan  
Modin. Det internationella arbetet blir allt viktigare och 
där försöker vi tillvarata medlemmarnas yrkesintres-
sen och bidra till att skapa nätverk mellan ombuds-
byråer i olika länder.  
 – En aktuell fråga vi arbetar med är tystnads-
plikten. Den fungerar idag olika mellan länderna. 
I Sverige och Danmark till exempel har en advokat 
tystnadsplikt när han står inför domstol, vilket inte 

ett IP - ombud har. Det betyder att ett IP - ombud kan 
tvingas att avslöja det en klient anförtrott honom.  
 Det ställs höga krav på kompetens, kunskap, 
utbildning och erfarenhet för att bli medlem i FICPI. 
Man ska dessutom ha referenser från fem tidigare 
medlemmar. I de flesta länder sköter den nationella 
gruppen invalsfrågor, men för länder med endast ett fåtal 
medlemmar sker inval genom en särskild kommitté.

Utöka samarbetet med Asien 
– I Norden har vi många medlemmar, fortsätter Jan 
Modin. Nu arbetar vi för att stimulera samarbetet 
med de asiatiska länderna bland annat genom att 
bjuda in till symposier. Vi har även en viktig kurs-
verksamhet med bland annat patentkravskrivning, 
såväl i Sydostasien som i Europa.  
 Vart tredje år hålls en stor kongress. Nästa kommer 
att ske i Washington i juni 2009. Däremellan arbetar 
de olika internationella arbetsgrupperna med aktu-
ella IP-frågor, som presenteras och diskuteras på 
kommande kongress. Mellan kongresserna anordnas 
seminariedagar – FICPI Open Forum – med parallella 
seminarier i aktuella frågor om patent, varumärken 
och IP-byråverksamhet. Dessa seminariedagar är 
öppna för alla som är intresserade. 

Läs mer om FICPI på http://www.ficpi.org/index.htm

Medlemsnytt

Farfarsregeln går i graven 
Nyårsafton i år stängs möjligheten att beviljas 
medlemskap enligt övergångsreglerna helt. Den som 
tidigare ansökt om medlemskap under vissa villkor 
men fortfarande inte uppfyller alla ställda krav måste 
ansöka om medlemskap enligt IP-Samfundets  
ordinarie regler.  
 Kompletta regler för ansökan om medlemskap 
finns på www.ip-samfundet.se

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

http://www.ficpi.org/index.htm
mailto:jan.modin@ehrner-delmar.com
mailto:lennart.karlstrom@norens.se
mailto:lars.t@hanssonthyresson.se
mailto:helene.fagerlin@albihns.se
mailto:ips@ipkansliet.se
http://www.ip-samfundet.se


Övrigt

Patent- och varumärkesbarometer 
På www.sepaf.se hittar du aktuell statistik över 
antalet nationella ansökningar inom patent, varu-
märken och design. Där finns även uppgifter om 
europeiska patent validerade i Sverige, PCT- 
ansökningar och statistik från OHIM. Underlaget 
kommer från PRV och OHIM och uppdateras  
varje månad. 

Styrelsen har kompletterats 
Stefan Hjelmqwist från  
Awapatent har adjungerats till 
IP-Samfundets styrelse. Stefan 
är jurist och har varit verksam 
inom patentbyråvärlden sedan 
början av 80-talet. Efter att 
ha varit anställd på flera olika 
byråer är han idag biträdande 
chef för Awapatents kontor i 
Malmö, Lund och Helsingborg där han arbetar med 
kundrelationer och affärsutveckling. 
 – Auktorisation av jurister är den mest angelägna 
frågan för branschen just nu, säger Stefan. Den vill 
jag gärna arbeta med i styrelsen. Vi måste få till en 
ändring så att våra jurister får behörighet att uppträda 
inför EPO och andra internationella domstolar. 
Reglerna skiljer sig åt mellan länderna så vi måste 
arbeta från ett EU-perspektiv och applicera reglerna 
i varje land. Här hemma måste vi ta fighten med 
Advokatsamfundet, som inte vill släppa in oss.

Vi har träffat PRVs nya GD 
Susanne Ås Sivborg tillträdde sin tjänst som general-
direktör för PRV i början av september i år. Vi fick en 
pratstund med henne efter hennes första två månader 
på jobbet. 
 – PRV är en stor organisation och en spännande 
miljö att få arbeta i. Jag känner väl till den sedan 
min tid som granskare, berättar Susanne. Närmast 

kommer jag från en befattning som global chef för 
patent och varumärken på Astra Zeneca. Innan dess 
var jag på Electrolux patent- och varumärkesavdelning, 
arbetade som patentombud och innehade flera chefs-
positioner på Astras/AstraZenecas IP-avdelning. Jag har 
även arbetat i sex år som granskare på europeiska 
patentverket i München. Att ha erfarenhet från 
arbete med immaterialrättsliga frågor tror jag är en 
fördel i det här jobbet.  
 – Det är många förändringar som sker nu och 
som påverkar oss. Omvärlden förändras med nya 
stora aktörer som Kina, Indien och Korea liksom den 
allmänna politiska atmosfären. Många tycker och 
har åsikter om immaterialrätt idag, främst om patent 
men också om andra delar, och den ekonomiska för- 
ändringen i världen ställer nya krav både på systemen 
och på oss som är aktiva inom dem. Nya teknik- 
områden har tillkommit och fler lär det nog bli.  
Immaterialrätten har idag också en helt annan betydelse 
som finansiellt och marknadsmässigt verktyg för 
många vilket givetvis också ställer nya krav. 
 – En av de stora frågorna vi har framför oss är 
hur de framtida immaterialrättssystemen ska se ut och 
vilken roll det svenska patent- och registreringsverket 
ska ha inom immaterialrätten. Hela IP- systemet 
ifrågasätts från olika håll, t ex om det är modernt och 
anpassat till den verklighet vi har idag. Det är möjligt 
att det ska ändras, men då måste de inblandade vara 
klara över vad som ska ändras och med vilket syfte. 
De som arbetar med immaterialrätt måste vara med 
och forma framtidens system. 
 – En annan fråga är vilken roll de nationella  
patentverken ska spela. Jag är övertygad om att för 
ett land som Sverige, som är ett innovativt land, är 
det viktigt att vårt nationella patentverk finns kvar 
och är en livskraftig stark myndighet inom vårt  
område. PRV är en enkel och självklar ingångs-
punkt in i systemet. Vi kan stötta och hjälpa i ett 
tidigt skede och arbetar gärna tillsammans med 
våra kunder på ett flexibelt sätt. Vi har, förutom vår 
myndighetsutövning, många olika tjänster vi kan  
erbjuda som kan underlätta 
för kunderna i immaterialrättens 
krångliga värld. 
 – För att komma fram till 
bra resultat är det viktigt att vi 
har en dialog med våra kunder 
och bra diskussioner. Bra 
relationer gör jobbet enklare 
och snabbare. Och dessutom 
roligare, slutar Susanne.
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