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RANDERS: Hver eneste dag 
går vi alle sammen rundt med 
opfindelser, der er patenteret. 
For eksempel indeholder en 
iPhone talrige patenter, men 
hvad er et patent egentlig, og 
hvad kan patenteres? 

Når en opfindelse er paten
teret, betyder det, at kun den, 
der er indehaver af patentet, 
må udnytte opfindelsen, det 
vil sige, at andre ikke må ko
piere eller bruge opfindelsen 
uden tilladelse. 

Der er mange krav for, at 
man kan få godkendt et pa
tent, men de tre vigtigste er, 
at det er en opfindelse, som 
kan udnyttes industrielt, op
findelsen skal have nyheds
værdi, og endelig skal op
findelsen adskille sig væsent
ligt fra, hvad der i forvejen er 
kendt. 

Desuden er der en ræk
ke opfindelser, som per defi
nition ikke kan patenteres, 
for eksempel dyreracer eller 
fremgangsmåder til kloning 
af mennesker. 

På samme måde kan rene 
opdagelser samt videnskabe
lig teori ikke patenteres, da 
det ikke er noget, som man 
»opfinder«, men derimod no
get, som altid har eksisteret, og 
mennesket skal blot op dage, 
at det er der. 

Mange forskellige patenter
En opfindelse kan både væ
re et konkret produkt eller 
stof, men det kan også være 
en fremgangsmåde til at løse 
et problem eller fremstille et 
nyt stof, for eksempel en ma
skine, der kan sortere en be
stemt vare. 

En opfindelse kan også væ
re, at man tager et allerede 

kendt produkt og anvender 
det på en ny måde eller i en ny 
sammenhæng, hvilket er sær
lig relevant i forhold til kemi
kalier og lægemidler. 

Dernæst skal opfindelsen 
kunne udnyttes industri
elt, hvilket blot vil sige, at op
findelse skal være reproducer
bar og skal kunne fremstilles 
og/eller anvendes i en form for 
produktiv virksomhed. 

Mange forskellige opfindel
ser er blevet patenteret igen
nem årene, for eksempel lego
klodsen, eller det vil rettere si
ge det låsesystem, der kende
tegner klodsen, med knopper 
i toppen af klodsen og cylin
derformede rør under,  klod
sen var patenteret. Noget så al

mindeligt som tandstikker og 
isterninge poser har også væ
ret patenteret, og også stoffet 
viagra har været patenteret. 

Af patenter, der er knap 
så kendte, kan nævnes 
fremgangs måde til at give 
halmballer ammoniak under 
transport, særlige poser til 
behandling af minkskind og 
fremgangsmåde til transport 
af vindmøllevinger.  

Patent skal være ny
Det er desuden et krav, at op
findelsen er ny. Det betyder, 
at opfindelsen skal adskille 
sig fra alt, hvad der er kendt 
på tidpunktet for indlevering 
af ansøgning om et patent. 

Som kendt anses alt, der er 

almindeligt tilgængeligt bå
de i litteratur, på internettet, 
gennem foredrag eller på an
den måde. 

Der er tale om et objektivt 
og globalt krav, og opfinderen 
kan derfor ikke undskylde sig 
med, at han eller hun ikke vid
ste, at opfindelsen faktisk hav
de været opfundet før. 

Der er tale om et krav, der 
håndhæves strengt, som ek
sempel kan fremhæves, at en 
ansøgning om et patent på 
en metode til at hæve sunkne 
 skibe ved hjælp af luftfyldte 
plastikkugler blev afvist, da 
den allerede var »op fundet«, 
idet Rip, Rap og Rup havde 
forsøgt at hæve et skib ved 
brug af bordtennisbolde i en 

tegne serie, der var udgivet i et 
Anders Andblad.

En vis opfindelseshøjde 
Endelig er det et krav, at pa
tentet adskiller sig væsentligt 
fra den kendte teknologi. Det 
betyder, at et patent kræver en 
vis opfindelseshøjde.

Det kan være svært at træk
ke grænsen for, hvornår en 
ansøgning har tilstrækkelig 
opfindelses højde, men som 
udgangspunkt kan man ik
ke blot lave småforbedringer 
på et eksisterende produkt og 
herefter få patent på det.

Desuden må løsningen på 
det tekniske problem, som op
findelsen løser, ikke være nær
liggende for en gennemsnits
fagmand, da man så betragter 
det som om, enhver fagmand 
inden for området kunne have 
opfundet det. Dette krav skal 
dog ikke fortolkes for strengt, 
da det er sjældent, at der ind
gives patent ansøgninger på 
rene pioneropfindelser som 
for eksempel telefonen.

Ansøgning til Patent- og 
 varemærkestyrelsen
For at opnå patent på en op
findelse skal man indgive an
søgning om patent. 

Her i Danmark er det  Patent 
og Varemærke styrelsen, som 
ansøgning indgives til. 

En ansøgning giver en be
skrivelse af, hvilket problem 

opfindelsen løser, og på hvil
ken måde det sker. Oftest er en 
patentansøgning en teknisk 
gennemgang af opfindelsen. 

Ansøgningen skal være så 
præcis, at en gennemsnitsfag
mand inden for området kan 
genskabe opfindelsen ud fra 
patentet. 

Beskrivelsen af  opfindelsen 
bruges også til at fast lægge 
beskyttelses omfanget af pa
tentet, da andre ikke erhvervs
mæssigt må kopiere op
findelsen. Det betyder, at an
dre virksomheder ikke må 
give sig til at producere eller 
sælge produkter, der er lavet 
på baggrund af patentet. 

Såfremt det alligevel 
sker, kan indehaveren af 
 patentet kræve, at krænkeren 
øjeblikke ligt stopper med at 
krænke patentet samt kræve 
erstatning. 

Beskyttelsen gælder i 20 
år fra indgivelse af patent
ansøgning, og hvert år skal 
der betales et gebyr for opret
holdelse af patentet.

Såfremt der kun indgives 
patentansøgning i  Danmark, 
gælder patentet alene i 
 Danmark, og man kan der
for ikke forhindre for eksem
pel en virksomhed i Kina i at 
kopiere ens patent, der er dog 
mulighed for, at man med et 
dansk patent i hånden kan an
søge om beskyttelse i mange 
andre lande.

Mange krav for at få  
godkendt et patent

Når en opfindelse er patenteret, må andre ikke  kopiere  eller bruge opfindelsen uden tilladelse.
I 1896  lykkedes det 
for en englænder at få 
patent på  brætspillet 
Ludo, der  ellers er en 
simpel udgave af et 
 traditionelt  indisk spil  
 kaldet  Pachisi.   
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skrive om aktuelle og  alment interessante 
 juridiske problem stillinger. 

Lou Advokatfirma udfører rådgivning 
og bistand især til danske og  udenlandske 
 virksomheder samt organisationer og 
 private. 

Firmaet beskæftiger flere end 60 
 medarbejdere heraf over 20 jurister med 
 individuelle kompetencer inden for juraens 
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