FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with
members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the
free profession, with issues relating to their daily work as well as IP law issues on a global scale.
The membership in FICPI SWEDEN, which is a prerequisite for membership in the international
federation of FICPI, provides a global network of IP professionals, and a possibility to
understand and participate in the development of IP law throughout the world.
FICPI SWEDEN runs regular seminars in Sweden focusing on current issues and trends in IP.
The speakers are predominantly FICPI colleagues from other countries, within and outside
Europe.
The seminars are open for all, but FICPI members enjoy a reduced registration fee.
On this occasion, all presentations will be made in Swedish, since the topic is domestic:
“A new Patents Act and Two New IP Courts – an Overview of upcoming changes in the
Swedish IP system”

INBJUDAN TILL FICPI SWEDENs seminarium i Stockholm:
“NY PATENTLAG OCH TVÅ NYA DOMSTOLAR – en orientering om förestående förändringar I
det svenska patent- och IP-systemet”
ombord på m/s Mariella vid stadsgårdskajen, nära Slussen.
Fördelaktigt pris: 2.000 SEK för heldagsseminarium, inklusive lunch och dokument
Pris för FICPI-medlemmar: 1.000 SEK
Direkt efter seminariet firar Svenska Patentombudsföreningen SPOF sitt 130-årsjubileum
tillsammans med Finska Patentombudsföreningen enligt separat program under kryssning mot
Helsingfors.

Plats:
Ombord på Viking Lines m/s Mariella liggande vid stadsgårdskajen i Stockholm,
Vikingterminalen, nära Slussen.
Tid:
Torsdag 11 september 2014, kl. 10.00 – 16.00
Hotell:
Se exempelvis www.booking.com.
Kommunikationer:
Snabbast är T-bana. Bussar och snabbtåg (Arlanda Express) ansluter vid T-centralen, som
ligger två stationer norrut från Slussen.
Anmälan:
Skicka mail, helst senast 29 augusti, till info@ficpisweden.se med Dina kontaktuppgifter och
faktureringsadress. Du får sedan bekräftelse och faktura.
Vad ingår i priset?
Deltagande i heldagsseminarium, lunch och dokumentation i efterhand.
OBS:
Separat anmälan krävs för deltagande i SPOFs jubileumskryssning till Helsingfors. Se inbjudan
från SPOF eller www.spof.se

(karta över Slussen och Stadsgårdskajen)
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PROGRAM
”NY PATENTLAG OCH TVÅ NYA DOMSTOLAR – En orientering om förestående
förändringar i det svenska patent- och IP-systemet”
10.00 – 10.15
10.30 – 10.35

Registrering i Vikingterminalen, ombordstigning, se karta på föregående
sida.
Välkomstanförande, Lennart Karlström, ordf. i FICPI Sweden
Introduktion, Jan Modin, moderator, programansvarig FICPI Sweden

Den nya patentlagens uppbyggnad och anpassning till det nya europeiska patentsystemet:
10.35 – 10.55

Isabel Andersson, utredningssekreterare i Patentlagsutredningen:
Huvuddragen i nödvändiga ändringar och anpassningar av den svenska
patentlagen, Regeringens direktiv, anpassning till UPC och EPC, lagens
struktur, språklig redigering, delbetänkande juni 2013, återstående
utredningsarbete

10.55 – 11.10

Marie Eriksson, juristchef Patentavdelningen, PRV:
Kortfattade reflexioner om patentlagsutredningen och om
”patent på engelska” vid PRV.

11.10 – 11.25

Anders Brinkman, patenträttsråd, PBR:
Preciseringar avseende nyhet och uppfinningshöjd,
patenterbarhetsvillkoren vid ändring av patentkrav under
invändningsförfarandet samt patentbegränsning i administrativ
ordning och i mål om ogiltighet.

Den nya patentlagen, olika användarperspektiv
11.30 – 11.45

Malin Keijser Bergöö, European Patent Attorney, DeLaval:
Varför en anpassning till EPC är till fördel för svensk industri.

11.45 – 12.00

Rut Herbjörnsen, European Patent Attorney, Trona, ordf. SPOF:
Skillnader i praxis vid PRV och EPO,
vad är väsentligt för patentombuden?
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12.00 – 12.15

Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Vinge,
Sveriges Advokatsamfund:
Ändringar i patentlagen som rör konflikthantering och
rättsprocesser.

12.20 – 13.20

Lunch

Moderator under eftermiddagen: Petter Rindforth, FICPI Sweden

Den nya Patent- och Marknadsdomstolen
13.30 – 13.40

Per Carlson, Ordf. Marknadsdomstolen:
PMD och PMÖD. Vilka typer av mål och ärenden kommer att
prövas i de nya domstolarna?
Hur säkerställs domstolarnas kompetens?
Hur långa blir handläggningstiderna?

13.40 - 13.55

Heléne Eliasson, patenträttsråd, PBR
"Några synpunkter med anledning av den
föreslagna omorganisationen"

13.55 – 14.10

Patrick Krassén, Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringslivs syn på förslaget till patent- och
marknadsdomstol

14.15 – 14.45

Kaffe och te
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Senaste nytt om Unified Patent Court och dess nordisk-baltiska avdelning

14.45 – 15.05

Alexander Ramsay, Justitiedepartementet,
Vice Chair of Preparatory Committee, UPC:
Senaste nytt från förberedelsearbetet med UPC
och den nordisk-baltiska regionala avdelningen.

15.05 – 15.20

Malin Keijser Bergöö, European Patent Attorney, DeLaval:
UPC – hot eller möjlighet för svensk industri?

15.20 – 15.35

Ole Bokinge, AWAPATENT, styrelsemedlem i EPLIT:
Vad är EPLIT och vilken roll kommer EPLIT att spela?

Avslutning
15.40 – 15.55

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, PRV
Några övergripande synpunkter på kommande
förändringar i IP-Sverige.

16.00

Ilandstigning för dem som inte följer med till Helsingfors.

18.30 -

SPOF-jubileumsmöte (öppet), jubileumsmiddag samt seminarium,
lunch, mm i Helsingfors 12 september, tillsammans med Finska
Patentombudsföreningen, enligt särskilt program (separat anmälan).

__________
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