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Ordföranden har ordet

I vårt relativt lilla land har vi ett antal branschorganisa-
tioner som ska tillvarata de svenska IP-ombudens 
intressen: vi har SPOF, som representerar de byrå-
anställda, vi har SIPF, som tidigare representerade 
IP-ombud inom industrin men som nu även som 
medlemmar har byråanställda och assistenter, och så 
har vi inte minst IP-Samfundet, som representerar  
IP-ombud oavsett var de är anställda. 
 Dessa IP-ombud kan vara patentombud, IP-jurister 
eller till och med jurister som huvudsakligen arbetar 
med patenträttslig rådgivning. I och med införandet 
av en statlig auktorisation av patentombud kommer 
dessutom IP-ombudskartan delvis att ritas om. Vem 
ska då tillvarata de statligt auktoriserade ombudens 
intressen?
 Många IP-ombud är medlemmar i flera av dessa 
organisationer, vilket innebär en relativt stor kostnad 
i medlemsavgifter. Till detta ska man vara medlem i 
en eller flera utländska föreningar, såsom epi, FICPI 
och AIPPI.
 Det har också blivit allt svårare att hitta personer 
som vill och kan arbeta ideellt med branschfrågor, 

vilket särskilt märks i en lågkonjunktur som denna, 
då arbetsgivarna måste se över kostnaderna på ett annat 
sätt än tidigare. Att i detta läge sprida de resurser som 
finns mellan olika organisationer kan verka dumt.
 Detta sammantaget väcker frågan om man inom 
branschorganisationerna kan hitta sätt att samarbeta, 
för att därigenom utnyttja de resurser som finns på 
ett bättre sätt? Det finns inga givna lösningar på hur 
ett sådant samarbete skulle se ut, men det är en viktig 
fråga för oss IP-ombud.
 Den 24 februari 2010 kommer årsstämma att 
hållas i IP-Samfundet. Vi kommer då att veta mer om 
den statliga auktorisationen, varför det blir ett bra 
tillfälle att diskutera de framtids-
frågor som är så viktiga för oss 
IP-ombud. Jag hoppas att vi ses då!

Sista dag för att anmäla den obligatoriska Profession-
ella VidareUtbildningen (PVU) för 2009 närmar sig. 
DEN 1 FEBRUARI 2010 ska anmälan vara registrerad. 
Nytt för i år är att du kan anmäla upp till tio extra 
timmar, vilka kommer att tillgodoräknas för nästa  
års PVU-krav.
Har du ett underskott för 2008 måste det kompenseras 
genom PVU under 2009.
 Styrelsen håller på att se över formuleringen 
i riktlinjerna för PVU eftersom några uttryck kan 
ge utrymme för tolkning. Bland annat hänvisas till 
”ombudsverksamheten”, med vilken avses det arbete 
som IP- ombudet utför i sin roll som ombud. Uttrycket 
avser således inte den affärsmässiga verksamheten 
hos den patentbyrå där ombudet verkar i det fall 
IP- ombudet är byråanställd. Motsvarande gäller 
naturligtvis i det fall ombudet är anställd på en  
industripatentavdelning.
 Frågan om obligatorisk PVU har varit uppe för 
diskussion. Syftet med PVU har framför allt varit att 
sätta fokus på vikten av kompetens hos IP-ombud 

och detta mål anser vi har uppnåtts. Vi kan se att 
föreningsmötena med SIPF och SPOF nu regelmässigt 
har med en del professionell vidareutbildning med 
förhandsbesked om hur många PVU-timmar de 
motsvarar. Deltagarantalet på föreningsmötena stiger 
hela tiden, vilket naturligtvis är glädjande. Om det är 
tack vare PVU går inte att säga, men det kan vara en 
bidragande orsak, eftersom det i princip räcker med 
att vara en regelbunden deltagare på sin förenings 
möten för att uppfylla PVU-kravet. 
 Kom ihåg att även företagsintern utbildning kan 
räknas som PVU, så länge som den är strukturerad. 
Förhandsbesked om vad som räknas som PVU kan 
alltid erhållas från IP-kansliet om man är osäker. 
Aktuella riktlinjer för PVU finns på hemsidan:  
www.ip-samfundet.se.

Registrera PVU senast 1 februari

http://www.ip-samfundet.se
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Nytt från svenska myndigheter

Gemensamt EU-patent högprioriterat under 
ordförandeskapet 
Frågan om gemenskapspatentet och en enhetlig 
europeisk patentdomstol kommer att behandlas 
av konkurrenskraftsrådet i december, där Sverige 
företräds av handelsminister Ewa Björling. 
 – Vi kommer inte att hinna få ett formellt antagande 
men siktar på att få till en politisk överenskommelse 
när det gäller gemenskapspatentet, säger Alexander 
Ramsay, sakkunnig på justitiedepartementet. 
 – När det gäller domstolsfrågan arbetar vi nu 
med att lösa en del tekniska frågor som samman-
sättning av domare i första instans, övergångs-
bestämmelsernas utseende, hur ogiltighetstalan ska 
behandlas när den väcks i ett pågående intrångsmål 
och finansieringen av domstolen. Förhandlingarna 
kommer inte att kunna slutföras innan EG-domstolen 
avgett sitt yttrande om den tänkta domstolslösningen 
är förenlig med EG-fördraget.   

Fritt fram för å, ä och ö
Hittills har det bara gått att registrera domännamn 
under .eu som innehåller bokstäverna a-z och siffrorna 
0-9. Men nu är det ändrat. Från och med 10 december 
går det att registrera .eu-domäner med till exempel  
ü, å, ä, ö, och bokstäver i bulgariska och grekiska  
alfabetet. EURid, som administrerar toppdomänen 
.eu, har länge arbetat för att hitta en teknisk lösning 
som bättre avspeglar de 23 officiella språken bland 
EUs 27 medlemsstater.

(Källa: EURid)

Ändringar i internationella upphovsrättsförord-
ningen 1 januari 2010 
1996 ingicks inom FNs fackorgan för immaterialrätt 
(WIPO) två konventioner, dels WIPO-fördraget om 
upphovsrätt, WCT, dels WIPO-fördraget om fram-
förande och fonogram (WPPT). 
 Meningen med konventionerna är att anpassa det 
befintliga regelverket till utvecklingen på media- och 
informationsområdet.
 För att Sverige ska kunna tillträda WCT och WPPT 
krävs ändringar i den internationella upphovsrätts-
förordningen, som reglerar hur den svenska upphovs-
rättslagen tillämpas på utländska personer och företag. 
Läs mer här
 
Regeringskansliets arbetsgrupp för immaterialrätt
Arbetsgruppen för immaterialrätt på Justitiedeparte-
mentet ansvarar för frågor om det immaterialrättsliga 
området. Gruppen har huvudsakligen hand om lag-

stiftande uppgifter men behandlar också andra frågor.
 När det gäller patent håller gruppen koordinerings- 
möten inför möten i Världsorganisationen för den  
intellektuella äganderätten (WIPO) och är ansvarig 
för arbetet med en förordning om gemenskapspatent, ett 
arbete som dock under senare tid legat nere. Gruppen 
håller också koordineringsmöten om upphovsrätts-
frågor inför möten i WIPO. På mönsterskyddsom-
rådet arbetar den med ett förslag till ett direktiv om 
harmonisering av medlemsländernas bestämmelser 
om mönsterskydd för reservdelar.
 Ämnesråd för gruppen är Carl Josefsson. Han nås 
på 08-405 47 41 och e-post till Carl Josefsson.

PRV minskar personalstyrkan i Stockholm
PRV har tidigare i höst informerat om en minskning 
av personalstyrkan inom design- och varumärkes-
avdelningen i Söderhamn. I oktober varslades 57 
personer med placering i Stockholm.
 Personalminskningen är en direkt effekt av den 
uppkomna arbetsbristen. Det aktuella varslet mot-
svarar ca 15% av patentingenjörerna och ca 30% av 
övrig personal inom patentavdelningen.
 Orsaken till den försämrade ekonomin är en 
kombination av strukturella förändringar som 
Londonöverenskommelsen och PCT-avtal och den 
extrema lågkonjunkturen. 
 Enligt PRVs bedömning är anledningen till den 
stora minskningen av nyansökningar på varumärkes- 
och patentsidan att företagen är mycket mer kostnads- 
medvetna. Man ser över sina kostnader och man är 
mer försiktig med nyinvesteringar i immaterialrätt. 
Man förnyar inte heller sina varumärken i samma 
grad som tidigare. Det är också en tendens att patent 
inte behålls lika länge och inte i lika många länder.
 – Trots nedskärningar fortsätter vi med strategiska 
satsningar och fortsätter att utveckla verksamheten. 
PRV har en viktig roll inom det immaterialrättsliga 
området. Inte minst när det gäller att främja det 
svenska näringslivet. Vi kommer säkerställa att vår 
handläggning av ärenden inte påverkar våra kunder 
negativt samtidigt som vi fortsätter att utveckla 
kvaliteten i våra leveranser, säger Generaldirektör 
Susanne Ås Sivborg.

Tidplan för Tystnadspliktsutredningen
En lagrådsremiss ska vara klar i december, för att 
lämnas till riksdagen i mars. Ikraftträdandet är  
planerat till 1 juli 2010. Det är klart att en  
patentombudsnämnd ska inrättas med ett kansli  
i en myndighet. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/117731
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=100465&m=popup&l=sv


Nytt från utländska myndigheter

Ändrade avgifter i PCT - igen 
På grund av valutajusteringar ändras den internatio-
nella avgiften i PCT från och med den 1 januari 2010. 
 Den nya avgiften för ansökan som inte innehåller 
fler än 30 sidor blir 8 840 SEK. Kostnad per sida för 
varje blad utöver 30 sidor blir 100 SEK. 
 Alla priser finns på www.prv.se

Rapport från epi:s rådsmöte i Düsseldorf

Höstens rådsmöte hölls den 10 oktober i ett regnigt 
Düsseldorf, där epi-delegater samlades för ett dags-
långt lördagsmöte enligt den modell som beslutades 
för ett år sedan. På grund av den komprimerade agen-
dan så blir det inte så mycket tid för diskussioner utan 
mötet fokuserade på ett antal beslutspunkter, vilka kan 
sammanfattas till följande.

• Medlemsavgiften kommer för 2010 att vara oföränd-
rad: EUR 160. Den föreslagna budgeten antogs.

• Försöket med endagsmöten för epi-råd har lett till 
lägre kostnader. Försöket kommer att fortsätta under 
2010 innan slutligt beslut tas.

• EPO har uttryckt missnöje med att ombud i många 
fall anmäler sent att de inte kommer att närvara vid 
muntlig förhandling. Detta innebär stora kostnader för 
simultantolkning som inte utnyttjas. Rådet beslutade 
om en resolution där ombud uppmanas att anmäla 
frånvaro i tid.

• Obligatorisk ”Continued Professional Education” 
(motsvarande PVU) diskuterades. Efter en diskussion 
beslutade rådet med röstsiffrorna 61-41 att epi inte ska 
arbeta vidare med att införa obligatorisk CPE.

• Rådet beslutade att presidenten ska sända ett brev 
till EPOs president om det oacceptabla att EPO inte 
kommer att tillhandahålla papperskopior av samtliga 
citerade patentskrifter.

 Den som vill ha närmare detaljer kring dessa 
beslut eller om arbetet inom epi kan vända sig till 
någon av de svenska delegater som var närvarande:  
Stina Sjögren Paulsson, Margareta Linderoth eller 
Lars Estreen.

Examinationer

Tyvärr kommer den slutexamination som skulle ha 
hållits före årsskiftet att skjutas på framtiden. Det var 
endast en person som anmält sig, vilket hade lett till 
orimliga kostnader. Dessutom hade denna person inte 
möjlighet att få sin auktorisation eftersom delexamen 
inte var avklarad. 
 Inget nytt datum för slutexamination är ännu 
utsatt, men alla som är intresserade ska anmäla sig till 
David Holm på IP-kansliet. Därigenom kan vi för-
hoppningsvis anordna en slutexamination under första 
halvåret 2010.

http://www.prv.se
mailto:stina.sjogren_paulsson@scania.com
mailto:margareta.linderoth@stratega.se
mailto:Lars.Estreen@bergenstrahle.se


Övrigt

Uppdatera dina kontaktuppgifter 
Har du bytt arbetsplats, telefonnummer eller efter-
namn? Se då till att du gör ändringen i IP-Samfundets 
medlemsregister. Det är särskilt viktigt inför utskicket 
av fakturor i början av januari. Om du tappat bort 
dina inloggningsuppgifter kan du kontakta Pia Bardler 
på IP-kansliet, ips@ipkansliet.se. 
 
Folk som rört på sig 
Jan Modin och Björn Säfwenberg har slutat på 
Ehrner & Delmar. Jan finns nu på Noréns och Björn 
på Jacobsson & Billberg.  
 Lars Malmqvist har börjat på Ehrner & Delmar. 
Lars kommer närmast från Bjerkéns patentbyrå. 
 Tage Lövgren, Ericsson, och Nils Hopfgarten, 
Groth & Co, har begärt utträde ur IPS på grund  
av pensionering. 
 
Årsstämma 
Boka redan nu in eftermiddagen den 24 februari i 
almanackan. Då kommer IP-Samfundets årsstämma 
att hållas i IP-kansliets lokaler på Humlegårdsgatan. 
Möteshandlingar kommer att läggas ut på  
www.ip-samfundet.se. 

Nordic IPR Forum 2010 i Stockholm 
IQPC presenterar den sjunde årliga Nordic IPR 
Forum. De har samlat IP-specialister för att diskutera 
specifika affärs- och juridiska patentfrågor förmedlade 
via föreläsningar, workshops och paneldiskussioner.  
Som medlem i IP-samfundet erbjuds du 10 % rabatt 
på ordinarie priser. Konferensen ger liksom förra 
gången PVU-timmar. 
 Konferensen hålls 22-24 mars 2010 på Sheraton 
Hotel i Stockholm.

Läs mer på www.ipr-forum.com.  
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