SFIR & AIPPI 100 ÅR
VARMT VÄLKOMMEN till det XXIX NIR-MÖTET och Centennial Celebration den
24-27 augusti 2008 i Stockholm med anledning av att Svenska Föreningen för
Industriellt Rättsskydd (SFIR) och den svenska AIPPI-gruppen fyller 100 år!

PRAKTISKA, AKTUELLA FRÅGOR UR NORDISKT, EUROPEISKT och INTERNATIONELLT PERSPEKTIV:
• Den aktuella utvecklingen: lag, praxis och sanktioner
• Nordiskt mästerskap i immaterialrättsstrategi
• Förhållandet mellan varumärke och ﬁrma
• Patenterbarheten av datorrelaterade uppﬁnningar
• Skyddsomfånget för biotekniska uppﬁnningar
• Vad framtiden för med sig

SF IR

DESSUTOM:
• Golftävling eller utﬂykt till Drottningholm
100th Anniversary
• Invigning av jubileumsutställningen ”Innovation, kreativitet och plagiat”
• Festlig jubileumsbankett i Stockholms Stadshus
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XXIX NIR-MÖTET

Varmt välkomna alla
nordiska immaterialrättsvänner!
Våra NIR-möten är alltid något extra med en härlig blandning av arbete, nya och gamla kontakter och förnöjelse. Eftersom Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) och den svenska AIPPI-gruppen i år ﬁrar 100-årsjubileum
har vi givetvis ansträngt oss alldeles särskilt för att evenemanget ska bli något utöver det vanliga.
Vi hoppas och tror att ni ska ﬁnna jubileumsprogrammet intressant, aktuellt och värdigt en fräsch jubilar. Den 25-26
augusti behandlar vi praktiska och aktuella frågor ur ett nordiskt och europeiskt perspektiv som utvecklingen i Norden, inklusive sanktioner, förhållandet mellan varumärke och ﬁrma, datorrelaterade respektive biotekniska uppﬁnningar
m.m. Den 27 augusti ägnar vi åt att blicka ut i världen och framtiden med hjälp av ett antal internationella visionärer
och debattörer.
Sist men inte minst kan vi lova en festlig jubileumsbankett i Stockholms Stadshus den 26 augusti. Men redan den 24
augusti träffas vi för utﬂykt till Drottningholms Slott eller en golftävling för dem som vill, och den 25 augusti inviger vi
jubileumsutställningen ”Innovation, kreativitet och plagiat” på Tekniska museet.*

Vi ses i augusti!
* Utställningen har kommit till stånd tack vare generösa bidrag från följande företag och organisationer:
GULDSPONSORER:
Patent- och registreringsverket, Svenska AIPPI-gruppen, Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd och VINNOVA
SILVERSPONSORER:
Advokatbyrån Gulliksson, AstraZeneca AB, Awapatent AB, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Romanusfonden,
RydinCarlsten Advokatbyrå, Sandart & Partners Advokatbyrå och Svenskt Näringsliv
BRONSSPONSORER:
AB Volvo, Advokatbyrå HH Partners Ab, Advokatﬁrman Vinge, Alfa Laval AB, Autoliv AB, Gozzo Advokater, Groth &
Co, Ingenjörssamfundet (Skolprojektet Finn Upp), MAQS Law Firm Advokatbyrå, Roschier Advokatbyrå AB, SCA AB,
Scania AB, Svenska Industriens Patentingenjörers Förening, Svenska Uppﬁnnareföreningen, Uppdragshuset och Valea AB
Under söndagen den 24 augusti anordnas
sociala arrangemang för konferensdeltagare
med följeslagare. Det är nordisk golftävling på
Kungsängens Golf eller lunchkryssning till Drottningholm med guidad visning av Kina slott och
slottsteatern. Dagen avslutas med en gemensam
buffémiddag på Clarion Hotel Sign.
Söndagen den 24 augusti 2008
12.00-19.00 Nordisk Patentgolf
13.00-18.30 Lunchkryssning
19.00-21.00 Buffémiddag

DET XXIX NIR-MÖTET
Måndag den 25 augusti 2008
9.00 Välkommen till det XXIX NIR-mötet
9.15-10.00 Session I: Den aktuella nordiska rättsutvecklingen i internationell belysning
Referent: professor Marianne Levin (SE)
Rapportörer: advokat (H) Peter-Ulrik Plesner (DK), professor Are Stenvik (NO), förbundsjurist Tytti
Peltonen (FI) och advokat Peter Adamsson (SE)
Det är värdefullt och intressant att kunna följa utvecklingen i de nordiska länderna. Det gäller både lagstiftning
samt inte minst viktigare administrativ och judiciell rättspraxis, som ofta kan utgöra en relevant samnordisk
bas i processer. Referatet tar upp en del av detta med hänsyn till jämförbara utvecklingslinjer.
Paus
10.30 – 12.15 Session II: Är de immaterialrättsliga sanktionerna i balans?
Ordförande: professor Marianne Levin (SE)
Referent: docent Marcus Norrgård (FI)
Co-referenter: advokat Michael Hopp (DK), advokat Pekka Salomaa (FI), lovrådgiver Magnus Helge
Greaker (NO) och rådman Tomas Norström (SE)
Till rapporteringen om den nordiska rättsutvecklingen hör den centrala frågan om i vilken utsträckning och
på vilka sätt sanktionsdirektivet har börjat sätta praktisk prägel på lagstiftning och praxis. Har exempelvis
skadeståndsberäkningen märkbart påverkats? Får informationsbestämmelserna en enhetlig nordisk lösning
efter EG-domstolens dom den 29 januari 2008 i Promusicae mot Telefónica? Debatten om immaterialrätternas
effektivitet har intensiﬁerats i samband med den nationella implementeringen. Utöver konstaterade och
förväntade effekter av direktivet kan det ﬁnnas anledning att överväga ytterligare åtgärder på nationell nivå.
Lunch
13.30 – 17.00 Session III: Nordiskt mästerskap i immaterialrättslig processtrategi
Ordförande: hovrättslagman Antti Miettinen och advokat Åsa Krook (FI)
För första gången i NIR:s historia blir det nordiskt mästerskap i immaterialrätt! Ett lag från varje land
redovisar strategier – legala och affärsmässiga – för lösningen av ett ”case” med en rad konkreta frågeställningar
vad avser patent, varumärken, mönsterskydd m.m. Lösningarna ges med den nationella rätten som grundval.
På det sättet får vi en blixtbelysning av både likheter och olikheter beträffande processuella möjligheter i de
nordiska länderna men också eventuellt beträffande skilda strategiska tänkesätt. En panel med representanter
från de nordiska länderna bedömer lagens förslag och idéer och utser en vinnare. Vi ser fram emot en lärorik
tävling på både lek och allvar!
17.30-20.00 Invigning av
utställningen ”Innovation,
kreativitet, plagiat”
I samband med att SFIR och den svenska AIPPIgruppen ﬁrar 100-års jubileum invigs en helt
ny utställning vid Tekniska Museet i Stockholm.
Utställningen handlar om produkt-utveckling
och rättsskydd. Syftet med utställningen är att
visa betydelsen av innovationer och kreativitet
för företagens och samhällets utveckling och
den kommer även att belysa det immateriella
rättskyddets roll i olika stadier av innovationsprocesser och marknadsföring.

Tisdag den 26 augusti 2008
9.00 – 11.50 Session IV: Två parallella sessioner:
Session IV A. Det oharmoniska förhållandet mellan varumärke och ﬁrma
Ordförande: docent Rán Tryggvadottír (IS)
Referent: patenträttsråd Per Carlson (SE)
Co-referenter: advokat Knud Wallberg (DK), advokat Åsa Krook (FI), advokat (H) Sigurdur R. Arnalds
(IS), advokat (H) Arne Ringnes (NO) och advokat Anders Kylhammar (SE)
De skiftande reglerna om skyddet för ﬁrma minskar förutsebarheten om de känneteckensrättsliga konsekvenserna
för de företag som verkar internationellt. I vilka situationer riskerar företag att göra intrång vid konﬂikter mellan
ﬁrma och varumärken? Har EG-domstolen gett tillräcklig vägledning? I vilken mån utgör den nationella
marknadsrättsliga lagstiftningen ett komplement? Vilket behov ﬁnns det av en nordisk och/eller europeisk
harmonisering av ﬁrmarätten?
Session IV B. Skydd och begränsningar för datorrelaterade och biotekniska uppﬁnningar
Ordförande och inledare: advokat Amund Brede Svendsen (NO)
Referenter datorprogram: European Patent Attorney Holm Schwartze (DK) och European Patent Attorney
Antero Virkkala (FI)
Referenter bioteknik: advokat, dr. phil. Inga Kaasen (NO) och European Patent Attorney Niklas
Mattsson (SE)
Patenterbarheten och skyddets gränser skapar särskilda frågor om beträffande datorrelaterade och biotekniska
uppﬁnningar från nationella, internationella – och kommersiella perspektiv.
Hur påverkas datorrelaterade uppﬁnningar av den debatt som förts i EU om införande av ett särskilt
direktiv på området och kortare skyddstid? Vilket behov ﬁnns det av etisk och politisk kontroll över
bioteknikuppﬁnningar?
Lunch
13.00 – 15.45 Session V: En förbättrad domstolsordning för immaterialrätt?
Ordförande: advokat (H) Peter-Ulrik Plesner (DK)
Inledare: advokat Nicolai Lindgreen (DK), förbundsjurist Tytti Peltonen (FI), advokat Anna Elisabeth
Nordbø (NO) och förbundsjurist Eva Jarnvall (SE)
Panel: doktorand, advokat Clement Petersen (DK), tingsdomare Ari Wirén (FI), patentverksdirektör
Jørgen Smith (NO) och advokat Örjan Grundén (SE)
I dagsläget är det kostsamt och omständligt att driva immaterialrättsrättegångar i de nordiska länderna. Industrin
har uttryckt önskemål om att inrätta speciella immaterialrättsdomstolar. Näringslivets förslag kommenteras av
en panel från olika fackområden: Varför skulle behovet vara större på immaterialrättsområdet än på andra
rättsområden? Skall vi inte vänta och ser vad som sker på det europeiska planet i stället för att gå vidare med
nationella särlösningar?
Paus
16.00-17.00 Delegerademöte
19.00 – Galamiddag i
Gyllene Salen, Stockholms
Stadshus
Keynote speaker: professor em.
Arvid Carlsson, nobelpristagare
år 2000 i fysiologi/medicin.
Klädsel: smoking (black tie) eller mörk
kostym.

INTERNATIONAL CENTENNIAL SYMPOSIUM

The role of the IP-system in society – today and the future
Wednesday 27 August 2008
9.00-12.00
Session I: The legal and economic foundations for exclusive IP rights – can they still be defended?
Moderator: Marianne Levin, Professor, LL.D., Ph.D. h.c., Chair of SFIR
Speakers: Ulf Bernitz, Professor, LL.D., LL.D. h.c., Stockholm University, Rasmus Fleischer, BA, Doctoral
candidate, Södertörn University College, collaborator of the Pirate Bureau, and Keith E. Maskus, Professor,
BA, MA, Ph.D., University of Colorado, Boulder
In the last decade the IPR system has been criticised, challenged and called into question. Has the general
public lost conﬁdence in the system as such? Do exclusive rights have a place in today’s society? Is it possible – or
desirable – to redeﬁne an efﬁcient balance in view of the original and future objectives?
Session II: Patent ofﬁces in the future – centralisation, cooperation or competition?
Moderator: Gun Hellsvik, Swedish member of the EPO Administrative Council, former Director General
of the Swedish Patent Ofﬁce and former Minister of Justice
Speakers: Wim van der Eijk, Principal Director, International Legal Affairs and Patent Law, EPO, and
Joo-ik Park, Director Intellectual Property Promotion Team, Korean Intellectual Property Ofﬁce
How can quality of patents be ensured, including the assessment of novelty and inventive step in new areas of
technological developments? How can backlogs be curbed, with patent applications growing at about 5 per
cent per year, and even faster among Asian economies? It is time for overarching regional solutions and new
forms of international co-operation.
Lunch
13.00-17.00
Session III: WIPO Development Agenda – the possible impact on international harmonization
Moderator: Henry Olsson, LL.D. h.c., former chief judge of Svea Court of Appeal, special advisor to the
Swedish government
Speakers: Usman Sarki, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegation of the African Union, Geneva,
Joseph Straus, Professor, Dr. Dres. h.c., Director, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich, and Thu-Lang Tran Wasescha, Counsellor, Intellectual Property Division,
World Trade Organization
Discussions on international harmonization of patent laws have been blocked due to various political disagreements during the last decade. Will this change after the two meetings in 2008 with the new WIPO Committee on Development and Intellectual Property? What role will the many new active stakeholders play in
the process to re-formulate traditional IP notions and concepts?
Session IV: The position of exclusive rights in future scenarios – stronger, same or eroding?
Moderator: Ove Granstrand, Professor, M.Sc. M.B.A., Ph.D., Chalmers University of Technology
Speakers: Graeme Dinwoodie, Professor, LL.M., J.S.D., Chicago Kent College, Illinois/Queen Mary, University of London, Joakim Palme, Professor, Ph.D., Director, Institute for Futures Studies, Stockholm,
and Thierry Sueur, M.Sc., Vice-president Intellectual Property Air Liquide, Chairman of the Programme
Committee of AIPPI
The traditional harmony between technical developments and IPRs has been provoked by new technologies
and global networks. Future scenarios point in different directions and to new attitudes towards the exclusive
rights system. What can be expected from the new geopolitical balances? What powers will count in the end:
private, institutional, or political? What solutions are needed in a net-based environment?
Closing remarks/ Summary by Marianne Levin and Henry Olsson
17.00 End of Conference

Anmälan SFIR & AIPPI 100 år
Clarion Hotel Sign, Stockholm den 24-27 augusti 2008

Bindande anmälan kan ske på www.sﬁr.org/anmalan
Alternativt sker anmälan per brev eller fax till Aron Verständig, Stockholms universitet, S-106 91 Stockholm
Tel: +46 (0)8 16 32 97 Fax: +46 (0)8 612 41 09
Observera att hotellrum inte bokas via SFIR utan direkt hos Clarion Hotel Sign, se vidare nedan.
Konferensdeltagare: ______________________________________________________________________
Företag/organisation: _____________________________________________________________________

Följeslagare: ____________________________________________________________________________
Adress: ________________________________________________________________________________
Telefon: _______________________________________________________________________________

E-post: ________________________________________________________________________________
KONFERENSPAKET
Konferensdeltagare NIR-konferens, 24-27 aug. SEK 6.500
Följeslagare
SEK 2.100
Vänligen kryssa i aktuella rutor och ange antal personer:
❏ Buffémiddag, Clarion Hotel Sign, 24 aug. kl. 19.00-21.00
Antal personer:______
❏ Vernissage, Innovation, kreativitet och plagiat, Tekniska museet, 25 aug. kl. 17.30-20.00
Antal personer:______
❏ Galamiddag i Gyllene Salen, Stockholms Stadshus, 26 aug. kl. 19.00
Antal personer:______
UTFLYKT OCH GOLF
❏ Lunchkryssning Drottningholm, Slottsteatern, Kina slott, 24 aug. kl. 13.00-18.30 - SEK 690/person
Antal personer:______
❏ Nordisk Patentgolf, Kungsängens Golf, 24 aug. kl. 12.00-19.00 - SEK 900/person
Antal personer:______
SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är måndagen den 30 juni 2008
BETALNING
Konferensavgift, aktiviteter etc. betalas i förskott till SFIR:s plusgirokonto 83 55 22-4
Nordea Bank Sweden AB, S-105 71 Stockholm, BIC: NDEASESS, IBAN: SE4795000099604208355224
LOGI inklusive frukost
Clarion Hotel Sign
För bokning kontakta hotellet direkt: Soﬁa Nordquist, Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Box 310,
S-101 26 Stockholm. Tel: +46 (8) 676 98 43 Fax: +46 (8) 676 98 99 E-post: soﬁa.nordquist@choice.se
Vid bokning uppge koden: SFIR080825
Enkelrum:
SEK 1.750, SEK 1.895 eller SEK 2.370
Dubbelrum:
SEK 1.950, SEK 1.995 eller SEK 2.570

