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Mediteq Forum Digital Träff  
- Hur skyddar du företagets kunskapsbank 
och affärshemligheter? 
 
Mediteq Forum gästas av Christopher Nävås och Jonas Faijerson Säljö  
från SYNERGON AB, som kommer dela med sig av sina erfarenheter och ge 
konkreta tips inom området skydd av immateriella rättigheter.  
 

Hur uppnår du bästa balansen mellan att skydda idéer och vara transparent 
nog att nå ut med det som är det bästa med din produkt? Exempelvis, hur ska 
man agera vid samarbete med underleverantörer och granskningar av olika 
funktioner som myndigheter eller Anmält Organ. 
 

Vi rekommenderar våra medlemsorganisationer i Mediteq Forum att bjuda in 
sina produktägare, VD och andra idésprutor till denna träff. Vi riktar den även 
till innovatörer och entreprenörer.   
 

När: tisdag 24 maj 2022 kl.13.00-15.00 
Plats: Digitalt 
Anmälan: Klicka här 
 

13.00 Inledning och presentation av Mediteq Forum  

 och gäster 

13.10  
• Vad är IP-skydd och hur uppnår man en  

kommersiellt fungerande IP-strategi? 
• Särskilda frågeställningar kopplade till olika 

produkttyper t.ex. mjukvara.  
• Att tänka på vid delande av konfidentiell  

information. 

14.00 Quiz – Begrepp + Paus  

14:15  Fortsättning 

14.45 Sammanfattning och frågor 

15.00 Avslutning 

Har du frågor inom ämnet, som du gärna vill diskutera eller få svar på? Fyll i 
dem när du anmäler dig.  
Välkomna! 
Jennie Bengtsson och Matilda Eriksson  
Facilitator, Mediteq Forum 
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Presentation av dagens gäster 
 
 

 

Christopher Nävås, IP Business Consultant, 
SYNERGON AB  
 
Christopher har en juristexamen från 
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 
samt en masterexamen i Affärsskapande och 
entreprenörskap inom biomedicin från 
Sahlgrenska School of Innovation and 
Entreprenuership (ICM-programmet).  
Christopher fokuserar till stor del på affärs-
orienterade strategier som rör skyddsstrukturer 
kring immateriella tillgångar i 
digitaliseringsprojekt, främst inom området e-
hälsa. 
 
 
 

 

Jonas Faijerson Säljö, VD/CEO, Senior IP 
Business Consultant, SYNERGON AB  
 
Jonas är legitimerad apotekare och har en 
doktorsexamen i neurobiologi från Göteborgs 
Universitet, samt vidareutbildning inom 
immaterialrättsområdet. Han lämnade sin 
tjänst som apotekschef under 2008 för att 
arbeta med strategiska IP-frågor på 
SYNERGON och tillträdde som bolagets VD 
under 2016. Jonas har forskningsbakgrund 
inom strokeområdet samt regenerativ medicin 
och har en bred kunskap om affärsutveckling 
och kommersialisering av medicinska 
innovationer. Han har även mångårig 
erfarenhet av styrelsearbete i bolag inom Life 
Science området och sitter i ett antal 
bolagsstyrelser. 
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