Hur ansöker jag?
Du ansöker på blanketten Ansökan om auktorisation
av patentombud, nr 301.

Var finns blanketten?
Blanketten hittar du på patentombudsnamnden.se

Ansökan skickas till
Patentombudsnämnden

Bli
auktoriserat
patentombud

Box 46
851 02 Sundsvall

Ansökningsavgift och årlig avgift
Du får en faktura när ansökan om auktorisation har
kommit in till oss. När ansökningsavgiften på 1 000
kronor är betald börjar vi handlägga ditt ärendeDu måste varje år betala en årsavgift på 2 600 kronor
på till Pantentombudsnämnden.

Professionell vidareutbildning
Från och med den 1 april 2019 ska alla auktoriserade
patentombud genomgå professionell vidareutbildning om 10 timmar per år.
På Patentombudsnämndens webbplats finns en
e-tjänst där du anmäler dina vidareutbildningstimmar. På webbplatsen ser du även vilka kurser som
är godkända för professionell vidareutbildning.

www.patentombudsnamnden.se

För auktorisation krävs att du
• har lämplig teoretisk examen och
yrkeserfarenhet
• har avlagt godkänt tekniskt och juridiskt
kunskapsprov inom det patenträttsliga
området
• är verksam som patentombud
• är hederlig och i övrigt lämplig att
arbeta som patentombud.

Patenträttsliga frågor är ofta både tekniskt

Om Patentombudsnämnden

och juridiskt komplicerade och kräver tillgång

Patentombudsnämnden hanterar auktorisationen

till kvalificerade experter. Det är därför vanligt
att patentombud, som arbetar på exempelvis

och tillsynen över patentombuden. Om ett ombud
missköter sig kan vi upphäva auktorisationen.

advokatbyråer eller patentbyråer, utför ett

I mindre allvarliga fall kan ombudet få en varning.

företags patenträttsliga arbete.

På Patentombudsnämndens webbplats hittar du
alla auktoriserade patentombud.

Patentombud kan vara auktoriserade. I och med
auktorisationen så har patentombudet strikt tystnads-

Nämnden är en självständig statlig myndighet med

plikt och får inte i rättegång, vittna om förtrolig patent-

ansvar för auktorisation av patentombud och med

relaterad klientinformation.

ansvar för tillsynen av dem.

Du ansöker om auktorisation hos Patentombuds-

Nämnden består av fyra ledamöter, två jurister och

nämnden.

två ingenjörer. Nämnden leds av en ordförande
som är jurist med domarkompetens.

Tekniskt kunskapsprov
Patentombudsnämnden anordnar ett tekniskt
kunskapsprov ungefär vart tredje år, i fall du inte har
möjlighet att göra European Qualifying Examination (EQE).
Du som har avlagt EQE med godkänt resultat behöver
inte göra något tekniskt kunskapsprov.

Juridiskt kunskapsprov
Patentombudsnämnden anordnar årligen ett juridiskt
kunskapsprov.
Ett juridiskt kunskapsprov krävs normalt i de fall när du
inte har motsvarande juridisk utbildning.

