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Tidligere Patentagentforeningen 

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle 

Invitation til skønsmandskursus 2022 
Dato: onsdag den 6 april 2022 
 
Tid: Kl. 13.00-ca. 18.00 
Sted: HUONE Copenhagen, Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup 
Pris: kr. 1.200,00 
Tilmelding: Senest søndag, den 20. marts 2022 

til ADIPAs sekretariat, info@adipa.dk. 
Vi sender en faktura, når vi har modtaget din tilmelding. 
Der er et begrænset antal pladser til kurset. 

Sprog: Kurset foregår på dansk 

Kursets formål er at højne deltagernes viden om skønsmandens rolle i 
patentretssager og dermed bidrage til, at vi lever op til de forventninger, der 
stilles, når vi udmeldes som skønsmænd i retssager vedrørende patenter og 
brugsmodeller.  

Målgruppen er de af foreningens medlemmer, der har erfaring med danske 
patentretssager, men som endnu ikke har været udmeldt som skønsmand 
eller kun har været udmeldt som skønsmænd få gange og gerne vil have 
genopfrisket og opdateret deres viden i relation til reglerne for syn og skøn.  

Anvisning af skønsmænd: Som I ved, påtager ADIPA sig efter anmodning at 
foreslå foreningsmedlemmer som skønsmænd i retssager vedrørende 
industriel retsbeskyttelse, særligt patentretssager, hvor det ikke alene er 
væsentligt, at skønsmanden har patentretlig indsigt, men også at 
skønsmanden har den relevante tekniske baggrund. 

Deltagelse på dette skønsmandskursus er en af forudsætningerne for at 
komme på foreningens skønsmandsliste ( https://adipa.dk/syn-og-
skoen/kriterier-for-optagelse-paa-skoensmandslisten ). 

Undervisere: Vi har inviteret advokat Nicolai Lindgreen fra advokatfirmaet 
Kromann Reumert og advokat Klaus Ewald Madsen fra advokatfirmaet Bech-
Bruun samt Lars Pallisgaard Olsen fra Guardian og Jakob Pade 
Frederiksen fra Inspicos, som alle har stor erfaring fra retssager, til at give 
indlæg på kurset. 
 
Forberedelsesmaterialer:  På skønsmandskurset er en vigtig del 
gruppearbejde med en case baseret på en virkelig sag. Du vil på kurset 
modtage skønsspørgsmål med relation til stridspatentets gyldighed. For at 
kunne besvare spørgsmålene er forberedelse nødvendig. Du vil derfor ca. en 
uge inden kurset modtage noget materiale som vi vil bede dig om at læse. 
 
Med venlig hilsen 
Uddannelsesudvalget 
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Program – skønsmandskursus 2022 
 
13.00-13.05 Kaffe/te/isvand og lidt snacks 

 
Velkomst og præsentation  
 

 
 
Jakob Pade Frederiksen  

13.05‐13.30 Indledning og baggrund for anvendelse af syn og skøn 
samt forhold til sagkyndige dommere 
 

Klaus Ewald Madsen 

13.30‐13.50 Skønsmandens rolle (habilitet, neutralitet, rettens 
"mand", do's and don't's) 
 

Lars Pallisgaard 
 

13.50‐14.30 Forløb af retssag med syn og skøn, 
skønsmandsudvalgets forslag til udpegning af 
skønsmænd, omkostningsoverslag samt tidspunkt for 
færdiggørelse, rettens udpegning, samarbejde mellem 
skønsmænd, 
skønsmøde (evt. besigtigelse), besvarelse 
af spørgsmål samt supplerende spørgsmål 
og formål med dem, afhjemling 
 

Lars Pallisgaard 
Klaus Ewald Madsen 

14.30‐14.50 Kaffe/te/isvand og kage 
 

 

14.50‐15.50 Formulering af skønsspørgsmål 
 

Nicolai Lindgreen 

15.50‐16.20 Formulering af svar på skønsspørgsmål samt afhjemling 
 
 

Lars Pallisgaard 
Jakob Pade Frederiksen 

16.20‐17.50 Gruppearbejde med case 
• Oplæg med forklaring af opgaven og udlevering af 

skønsspørgsmål 
• Gruppearbejde med besvarelse af skønsspørgsmål 
• Diskussion af gruppernes arbejde 
• Orientering om sagens faktiske udfald 
 

Klaus Ewald Madsen 
Jakob Pade Frederiksen 

17.50-18.00 Afrunding 
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