
  
  

 
  

VÆRD AT VIDE OM PATENTER

Patenter beskytter udelukkende produkter og 
processer, der indeholder nye funktionelle eller 
tekniske aspekter.  

Et patent er afgørende, hvis du vil tjene penge på 
en tekniske idé og eventuelt sælge rettighederne til 
andre.  
 
Fordele ved at registrere et patent 

Når du registrerer et patent, opnår du følgende 
fordele:  

• Større værdi til din virksomhed 
• Eksklusiv ret til den tekniske opfindelse i 20 

år  
• Bedre muligheder for at tjene penge på 

opfindelsen 
• Mulighed for at sælge patentet eller give 

andre licens til at udnytte rettighederne 
mod betaling  
 

Vælg din patentvej  

Når man skal ansøge om patent på en opfindelse, 
kan der være flere veje at gå. Man bør derfor 
overveje, hvor der er et marked for opfindelsen, og 
hvor produktionen forventes at foregå.  

DK patentansøgning: Hvis man ønsker at beskytte 
sin opfindelse i Danmark, men også gerne vil sikre 
sig mulighed for at opnå patent i andre lande, kan 
man starte med at indlevere en dansk ansøgning. 
De store fordele herved er økonomien og 
sagsbehandlingstiden. Når man ansøger om 
patent i Danmark, åbner man mulighed for at 
ansøge om et internationalt patent indenfor 12 
måneder. 

EU patentansøgning: Hvis man ansøger om et 
europæisk patent, vil ansøgningen blive behandlet 
af EPO beliggende i München. EPO tilbyder en 
forenklet procedure for meddelelse af patent med 
beskyttelse i op til 38 lande, herunder i 27 EU-
medlemsstater og 11 andre europæiske lande.  

International patentansøgning: Man kan 
imidlertid også vælge at ansøge om patent i hvert 
enkelt af de lande, hvor man ønsker beskyttelse. 

Langt de fleste vælger dog at starte med en dansk 
patentansøgning, som herefter danner grundlag 
for en europæisk eller international ansøgning.   

Ansøgning om registrering 

En patentansøgning består overordnet af en 
beskrivelse, tegninger, patentkrav og 
sammendrag: 

Beskrivelse: Beskrivelsen indeholder en forklaring 
om opfindelsen, herunder hvad der er kendt i 
forvejen og hvad der er det nye ved opfindelsen. 
Beskrivelsen skal være så klar og tydelig, at en 
fagmand på området kan realisere opfindelsen. 

Tegninger: Tegningerne indeholder illustrationer 
af opfindelsen. De enkelte detaljer på tegningerne 
forsynes med tal og/eller bogstaver, så man kan 
henvise til dem i beskrivelsen. 

Patentkrav: Patentkravene udgør de centrale 
elementer i ansøgningen. De angiver, hvad der 
nærmere søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske 
træk, der er nødvendige til opnåelse af den 
tilsigtede virkning. 

Sammendrag: Sammendraget er et kortfattet 
resume af ansøgningen, herunder hvilket teknisk 
problem, der løses med opfindelsen, og hvor 
opfindelsen især kan finde anvendelse.  

Når patentansøgningen er indleveret, vil 
opfindelsen gennemgå en lang række 
undersøgelser ved registreringsmyndigheden. En 
af de vigtigste undersøgelser er den såkaldte 
nyhedsundersøgelse, hvor myndigheden vurderer, 
om opfindelsen er ny og ikke ligner noget, som 
tidligere er beskrevet eller som findes i forvejen.  

Bemærk at patentansøgningsprocessen er en 
bekostelig affære, som typisk strækker sig over 
flere år, idet ansøgningen skal gennem flere 
tekniske behandlinger, før den godkendes.  

Undervejs i patentansøgningsprocessen kan man 
imidlertid mærke opfindelsen med ”Patent 
Pending”, som advarer andre om, at opfindelsen er 
på vej til at blive patentbeskyttet. 
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