
  
  

 

PATENT: KRAV TIL REGISTRERING

Vejen til patent 

Vejen til patent kan opdeles i tre overordnede 
kategorier: Ansøgning, undersøgelse og 
registrering.  

 

Ansøgning 

Opfindelsen skal opfylde en række krav og 
betingelser for overhovedet at kunne patenteres.  

For det første kan man kun få patent på produkter 
eller processer, der indeholder nye funktionelle 
eller tekniske aspekter. I forbindelse med 
ansøgningen skal man derfor være i stand til at 
beskrive eller vise, hvordan opfindelsen fungerer i 
praksis. Beskrivelsen skal være så klar, at en 
fagmand, ud fra beskrivelsen, kan udøve 
opfindelsen.  

Herudover skal opfindelsen opfylde tre vigtige krav 
for at være patenterbar:  

1) Opfindelsen skal være ny, dvs. opfindelsen 
må ikke være kendt i forvejen noget sted i 
verden. 
 

2) Opfindelse skal have opfindelseshøjde, 
dvs. opfindelsen må ikke være en 
indlysende løsning for en fagmand 
indenfor området.  
 

3) Opfindelsen skal være industrielt 
anvendelig, dvs. opfindelsen skal kunne 
anvendes indenfor industrien (opfindelsen 
skal ikke udelukkende kunne anvendes 
industrielt – et produkt, der er ment til at 

skulle anvendes privat, kan også opnå 
patent).  

Inden du ansøger om patent, er det en god idé at 
få undersøgt, om opfindelsen rent faktisk er 
patenterbar. Med en såkaldt forundersøgelse kan 
du få afklaret, om din opfindelse er ny, eller om 
andre er kommet dig i forkøbet. 

Rettigheder.dk v/Otello Advokatfirma har mange 
års erfaringer med at lave forundersøgelser af 
opfindelser. Vores patentspecialister fastlægger de 
relevante søgekriterier, hvorefter disse vil blive 
anvendt til detaljerede søgninger i internationale 
patentdatabaser. Resultaterne analyseres og vores 
patentspecialister vurderer om kravene til nyhed 
og opfindelseshøjde er opfyldt. Herefter modtager 
du en rapport med en gennemgang af resultaterne 
og vores specialisters vurdering.   

Undersøgelse 

En patentansøgning gennemgår flere tekniske 
behandlinger ved den relevante myndighed, før 
den godkendes. En af de vigtigste undersøgelser er 
nyhedsundersøgelsen, hvor myndigheden 
undersøger, om opfindelsen er ny og adskiller sig 
væsentligt fra allerede kendte teknikker.  

Hvis myndigheden vurderer, at opfindelsen er ny 
og ikke ligner noget, som tidligere er beskrevet 
eller findes i forvejen, er vejen normalt banet for et 
patent. 

Registrering 

Efter undersøgelse og godkendelse skal patentet 
offentliggøres. Dette er afgørende for at andre kan 
se, at du har opnået patent og derfor er sikret mod, 
at andre laver samme opfindelse. Du har således 
opnået eneret til at udnytte opfindelsen. 

Ansøgning Undersøgelse Registrering

https://otello.dk/

