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Abstract  

In a market where investors finance a lot of money into inventions and the research to development 

them, patents are an important tool to get the financed money back and more. The development of 

the invention is a long and expensive procedure. The money the drug company earns from selling 

the invention helps to please the investors and give them an incitement to continue investing in our 

future. On the pharmaceutical market, the investors give money in support of the research and 

development of new drugs. Drugs that can help consumers dealing with health issues. The patent 

period in Denmark is 20 Years. Once this process is completed the patent protects the drug from 

getting copied. This allows the investors and the companies producing the drugs are getting their 

invested money back and most times, more money in return. The drug company can set the price 

wherever they want because they are the only producers on the pharmaceutical market and the 

consumers have very limited alternatives to buying their drug. The companies are protected by their 

patent from intruders on the market, and they therefor have monopoly power on the market for 20 

years, as previously mentioned. That leaves the question:  what happens when the patent period is 

over? 

 

When the patent period is over, new companies start entering the market with generics products 

which have the same effect and chemical structure as the original manufacturer’s drug. With the 

generics product on the market, the original manufacturer can no longer set the prices they wish to. 

Most times, the generics product is cheaper to produce which means it can be sold at a lower price, 

while the generics manufacturer still receives an income. This forces the original manufacturer to 

lower their price so compete with the generic brand. The original manufacturers are interested in 

having monopoly power on the pharmaceutical market as long as possible. In order to keep that 

power they start using evergreening. Evergreening is the strategy used to extend patents over 

products that are about to expire in order to be the sole distributor for a longer period of time than is 

permissible. Using evergreening gives them more time to be the only sellers of the medical product 

on the pharmaceutical market. When they use evergreening, they are using different methods to 

keep the generics manufacturers with the generics product off the pharmaceutical market by using 

weak spots in the laws protecting the large company. The main goal of the European Patent Reform 

is to make it cheaper and easier to achieve a patent in more countries. The secondary goal is to try 

to minimize the use of evergreening. 
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The Danish law regulating the patents will be analyzed in our assignment. At the same time we will 

look at the differences that occur when the company has patent and when it does not on the 

pharmaceutical market. Lastly, we will discuss and analyze what evergreening does to the economy 

and what can be done to reduce evergreening.  
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1.1 Introduktion, problemstilling og metode 

 

1.2. Indledning  

De danske borgere tillægger medicinalindustrien stor betydning, idet de har brug for lægemidler til 

at sikre deres sundhed og helbred. I Danmark tilsigter man derfor i høj grad at varetage borgernes 

interesser, hvorfor man har skabt et system hvor der er let adgang til lægemidler der er sikre, 

effektive og til at betale. Man har på samme tid fokus på at skabe et attraktivt erhvervsmiljø for 

medicinalvirksomhederne der fremmer incitamentet til forskning og udvikling. Drivkraften for disse 

medicinalvirksomheder, vil derfor være at få tildelt et patent og en dertilhørende eneret, hvorved 

udviklings- og forskningsomkostninger vil blive genvundet. 

 

For at bevare kontrollen med de offentlige budgetter og sikre borgerne let adgang til lægemidler er 

det meget vigtigt, at der er konkurrence, og især konkurrence fra generiske lægemidler spiller her en 

væsentlig rolle. Virkeligheden viser, at der som oftest ikke indtræder en generisk version af det 

pågældende præparat på markedet, når patentet på originalproducentens præparat udløber. Dette er 

problematisk idet generiske præparater i særdeleshed bør kunne nå ud på markedet uden 

unødvendige eller ubegrundede forsinkelser. Dette har både samfundet, såvel som 

samfundsøkonomien en væsentlig interesse i. Medicinalvirksomheder, eller mere specifikt 

originalproducenter, anvender i den forbindelse en praksis hvori de forlænger deres 

patentbeskyttelsesperiode og bevidst afholder generisk konkurrence fra markedet. Disse metoder, 

kaldes for patentkrumspringsstrategier. Det er derfor relevant at undersøge disse 

patentkrumspringsstrategier nærmere og fastlægge hvordan disse strategier udøves, og i samme 

forbindelse klarlægge om originalproducenternes anvendte strategier er i overensstemmelse med 

lovgivningen.  

 

1.3. Problemformulering 

I denne afhandling vil omdrejningspunktet være baseret på originalproducenternes brug af 

patentkrumspringsstrategier hvor fokus mere specifikt vil være på om disse strategier udøves under 

patentrettens fastsatte rammer. Det ønskes således afklaret, hvordan originalproducenten vælger at 

profitmaksimere på baggrund af dennes patentbeskyttelse henholdsvis ved patentudløb. I denne 

afhandling vil det også blive berørt om der foreligger et incitament til at investere i innovation af 
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medicinske præparater. Det ønskes ydermere afklaret hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser 

patentkrumspringsstrategierne forårsager, og om disse kan minimeres eller afhjælpes ved indførslen 

af Den Europæiske Patentreform.   

 

Overordnet problemformulering: 

 

o I hvilket omfang påvirker originalproducenternes patentkrumspringsstrategier, 

generikaproducenternes indtræden på markedet, og hvilket bagvedliggende økonomisk 

incitament har originalproducenten til at beholde sin monopolistiske markedsposition? 

Hvilke samfundsmæssige problematikker opstår ved patentkrumspringene, og hvordan 

forsøges disse minimeret? 
 

For at kunne besvare ovenstående, vil nedstående problemstillinger afklares: 

 

o Hvordan anvender originalproducenter patentkrumspringsstrategier til at forlænge 

patentbeskyttelsesperioden på deres præparat, og opererer de under patentrettens fastlagte 

regelsæt? 

 

o Hvordan agerer originalproducenten på et monopolistisk og oligopolistisk marked, for at 

producere den optimale mængde, ud fra hans valg af pris og output på det medicinske 

præparat?  

 

1.4. Teori og metode  

Da afhandlingen er en tværfaglig opgave, vil vi foretage en juridisk- og økonomisk analyse, som 

begge søger at løse samme overordnede problemformulering. Disse analyser bidrager med 

forskellige teorier og metoder, ligesom disse komplementerer hinanden. I sidste ende vil de to 

analyser, sammenkædes i en konklusion. Til sidst vil vi foretage en integreret analyse, som 

viderefører de juridiske og økonomiske resultater, ligesom den fremsætter nye spørgsmål.  

 

I forbindelse med vores afhandling har det været vigtigt for os at kunne sætte et virkelighedstro 

billede på både vores juridiske- og økonomiske teorier. Derfor har vi valgt at bruge Lundbeck 

Pharma A/S, til at bevise og understrege vores pointer. Grunden til at valget lige netop er faldet på 
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Lundbeck, skyldes blandt andet det forhold, at Lundbeck har været i mediernes søgelys over en 

længere årrække. Derudover har vi haft mulighed for at få aktindsigt, i nogle af Lundbecks 

retssager. Lundbeck er desuden et oplagt valg, i og med Lundbeck er en af Danmarks største 

medicinalvirksomheder. Lundbeck agerer ligeledes på et globalt plan, hvor de beskæftiger sig med 

forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verdenen
1
. Endvidere 

retter vi yderligere fokus mod Lundbecks præparat Cipralex, som anvendes mod depression og 

angst. Dette præparat har vi valgt, dels fordi der var en del kritik af præparatet ved dets lancering, 

ligesom præparatet skabte en del postyr ved dets patentudløb.   

 

1.4.1. Juridisk teori og metode  

For at besvare den juridiske del af problemformuleringen anvendes den retsdogmatiske metode og 

retskildelæren. Den retsdogmatiske metode er et værktøj til at systematisere, beskrive og fortolke 

gældende ret
2
. Gældende ret, de lega lata, udledes ved hjælp af de fire retskilder, regulering, 

retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. I retskildelæren er der ikke fastsat en rangorden 

mellem retskilderne, hvilket vil sige, at en lov ikke er mere betydningsfuld som retsgrundlag eller 

hjemmel end f.eks. retspraksis. Når det er sagt, skal det dog nævnes at vi har et reguleringshierarki 

inden for retskilden, regulering, grundet lex superior reglen. Dette betyder, at en lov ikke må være i 

strid med Grundloven hvilket vil sige, at Grundloven har forrang for almindelige love og 

almindelige love har forrang for bekendtgørelser, anordninger og cirkulærer3. Formålet med 

udstedelsen af gældende ret er at klarlægge retsstillingen på området. I samme forbindelse anvendes 

retsdogmatisk fortolkning, som omfatter den juridiske metode ved hjælp af hvilken, retskilderne 

analyseres og anvendes. Således forstås ved retsdogmatisk fortolkning, den anvendelse af de 

tilstedeværende retskilder, som eksempelvis domstolene følger
4
.  

 

De mest centrale retskilder for afhandlingen vil være lovgivningen, herunder den danske patentlov, 

dertilhørende bekendtgørelser mm. EPK og andre EU-retlige instrumenter udgør ligeledes en 

væsentlig retskilde ved fastlæggelsen af gældende ret. EU er et retsfællesskab. Medlemslandendes 

                                                      
1
 Lundbeck: Kort om Lundbeck  

2
 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. 2011, Retskilder & retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3. udgave, 

side 28 
3
 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. 2011, Retskilder & retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3. udgave, 

side 32 
4 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. 2011, Retskilder & retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3. udgave, 

side 31 
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nationale retssystemer udgør i faldende grad individuelle suveræne systemer, idet de integreres i 

EU-retten, der har vidtgående virkninger i national ret, f.eks. forrang, direkte virkning, pligt til EU-

konform fortolkning, og pligt til at indrette proces- og sanktionssystemet på en måde der 

understøtter EU-retten
5
. Derudover vil Guidelines, fortolkningsbidrag mm. bidrage til forståelsen og 

fortolkningen af de patentretlige tekster. Retspraksis udgør ligeledes en vigtig retskilde, idet 

domstolene i et stort omgang bidrager til fortolkningen af patentretten. Det er normalt kun domme 

fra de øverste domstole der tillægges præjudikatværdi. Dette vil som oftest være domme af større 

betydning, og hvor disse domme danner mønster for fremtidige afgørelser
6
. 

 

Med baggrund i gældende ret vil vi foretage en analyse af patentkrumspringsstrategierne, hvor vi vil 

fastlægge hvordan disse anvendes ligesom vi vil undersøge om de opererer under de i patentrettens 

fastsatte regelsæt. Vi er desuden interesserede i at bevise et adfærdsmønster som kan underbygge 

teorien om medicinalvirksomheders anvendelse af patentkrumspringsstrategier, ligesom vi ønsker at 

udlede gældende ret. Til dette vil vi som udgangspunkt fokusere på tre strategier, da der imellem 

disse strategier er opbygget en tæt og sammenhængende forbindelse. Mere specifikt vil vi foretage 

en analyse af betingelserne for at opnå patent, ligesom vi vil inddrage Patent- og 

Varemærkestyrelsen og EPO’s patentudstedelsespraksis. Formålet er her at belyse om et eventuelt 

fald i patenterbarhedsbetingelserne kan have været årsag eller måske medvirkende til, at 

medicinalvirksomheder har haft lettere adgang til at benytte sig af tvivlsomme patentstrategier. 

Retspraksis vil særligt blive anvendt til at bestemme patentbeskyttelsens omfang, og hvornår der 

foreligger en krænkelse. Her vil vi tage udgangspunkt i en række retssager som involverer 

Lundbeck og en given generikaproducent som modpart. Her vil vi fokusere på hvordan disse 

retssager er forløbet og afviklet. Dette kan klarlægge et billede af, hvordan originalproducenten 

anvender en adfærd som bevidst er at forlænge patentbeskyttelsesperioden.  

 

1.4.2. Økonomisk teori og metode  

I afhandlingens økonomiske analyse tager vi udgangspunkt i mikroøkonomien og dennes teorier og 

metoder vedrørende det monopolistiske marked og det oligopolistiske marked. Ud fra disse to 

markedsformer vil vi analysere om de bagvedliggende teorier om monopol og oligopol er korrekte. 

                                                      
5 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. 2011, Retskilder & retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3. udgave, 

side 107 
6 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. 2011, Retskilder & retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3. udgave, 

side 165 
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Et monopolistisk marked et marked hvor én producent, typisk originalproducenten, sidder på alle 

markedsandelene. På et oligopolistisk marked vil der være flere producenter, hvorfor disse 

producenter vil dele markedsandelene. Mere specifikt vil vi under det oligopolistiske marked 

anvende Cournot, idet denne økonomiske konkurrenceteori beskriver hvordan virksomhederne 

konkurrerer på den producerede mængde. Denne teori er relevant i de tilfælde hvor to eller flere 

virksomheder er på markedet. Her skal virksomhederne på samme tid vælge, hvilken mængde de vil 

producere, givet dens forventninger til hvor meget de andre virksomheder vil producere.  

 

Vi ønsker herved at undersøge incitamentet til at investere i innovation. Dette incitament vil blive 

analyseret ved hjælp af en antagelse om at der i lovgivningen eksisterer patentbeskyttelse, 

henholdsvis en lovgivning uden patentbeskyttelse.  For at undersøge teorierne nærmere, tages der 

udgangspunkt i matematikken, antagelserne og resultaterne af disse. Det vil i den forbindelse blive 

belyst hvorvidt resultaterne herfra, stemmer overens med Lundbecks markedsposition, både før og 

efter patentudløbet på deres antidepressive medicinske præparat, Cipralex.  

 

Vi anvender ligeledes den normative mikroøkonomiske teori. Denne teori har til formål at 

formulere en strategi til opnåelse af et bestemt mål for den økonomiske udvikling
7
. Normative 

teorier kan omfatte opnåelse af en privatøkonomisk eller samfundsøkonomisk målsætning. Vi 

anvender den privatøkonomiske strategi idet denne mere specifikt omhandler virksomhedsadfærd til 

opnåelse af f.eks. profitmaksimering. Normativ mikroøkonomisk teori vil derfor indeholde en 

anvisning på hvordan virksomheden bør agere for at opnå størst mulig profit
8
. Virksomhederne skal 

under denne teori træffe beslutninger om produktionens størrelse, uden sikkerhed for hvordan 

forbrugerne vil reagere i fremtiden. Derfor består den normative mikroøkonomiske teori, også i at 

undersøge, hvordan forskellige markedsformer har en indflydelse på konkurrencens karakter, og 

hermed virksomhedernes adfærd, vedrørende deres fastlæggelse af produktion, beskæftigelse og 

prissætning
9
. Private virksomheder afsætter netop deres produktion på et konkurrencepræget 

marked, hvor prisen er en vigtig regulator af både udbud og efterspørgsel
10

. På baggrund af teoriens 

                                                      
7
 Pedersen, Kurt, Jespersen, Jesper, Madsen, Erik S., Nielsen, Ulff-Møller, Jørgen: Introduktion til Mikroøkonomisk 

teori, s. 10 
8
 Pedersen, Kurt, Jespersen, Jesper, Madsen, Erik S., Nielsen, Ulff-Møller, Jørgen: Introduktion til Mikroøkonomisk 

teori, s. 10 
9
 Pedersen, Kurt, Jespersen, Jesper, Madsen, Erik S., Nielsen, Ulff-Møller, Jørgen: Introduktion til Mikroøkonomisk 

teori, s. 10 
10

 Pedersen, Kurt, Jespersen, Jesper, Madsen, Erik S., Nielsen, Ulff-Møller, Jørgen: Introduktion til Mikroøkonomisk 

teori, s. 11 



Side 12 af 115 
 

forudsætninger, ønsker vi at undersøge hvordan de økonomiske aktører handler, alt afhængig af 

hvilken markedsform der er tale om.  

.  

1.4.3. Integreret teori og metode 

Vi vil benytte den retspolitiske analyse, de lege ferenda, til at klarlægge hvordan politiske mål og 

hensyn kan opnås gennem ændringer eller forbedringer i lovgivningen
11

. Denne vil være baseret på 

samfundsøkonomisk teori. Analysen har til formål, at klarlægge hvorvidt udformningen af det 

politiske reguleringsinitiativ, kan opnå formålet. Mere specifikt, vil vores retspolitiske analyse 

foretages på baggrund af de økonomiske implikationer gældende ret har for det danske samfund
12

. 

For at integrere den juridiske og økonomiske analyses resultater yderligere, vil vi have fokus være 

på de samfundsøkonomiske goder der i høj grad foreligger ved generikaproducenters indtræden på 

markedet, ligesom vi vil se på de konsekvenser der foreligger når indtrædelsen ikke sker. Ydermere 

vil vi undersøge hvordan man politisk set har haft fokus på dette emne, hvorfor vi vil fremlægge 

elementerne i Den Europæiske Patentreform, der blandt andet har til formål at bidrage og 

opstramme den pågældende lovgivning.  

 

1.5. Afgrænsning  

I vores afhandling har vi juridisk set valgt, at fokusere på dansk ret, hvor vi ligeledes inddrager EU-

retten da denne er af væsentlig betydning for fastlæggelsen af dansk ret. Derfor vil den danske 

patentlov og EPK udgøre det væsentligste retsgrundlag. Internationale procedurer, vil kort blive 

nævnt, idet det er relevant for den samlede forståelse af patentretten, at kende til 

ansøgningsmulighederne gennem den internationale procedure. Fokus vil udelukkende være på 

patentretten, hvorfor vi ikke vil inddrage de konkurrencemæssige aspekter, såsom hvorvidt der ved 

medicinalproducentens monopol på markedet, kan være tale om misbrug af dominerende stilling.  

 

I forhold til patentstrategierne begrænser vi os fra at undersøge om originalproducentens 

patentstrategier er et udtryk for patentkrumspring, idet vi antager at strategierne bevidst anvendes 

som patentkrumspring. Overordnet set fokuserer vi på tre patentkrumspringsstrategier. Disse tre vil 

være, patentklynger, andengenerationspræparater og retssager. Vi vil dog inddrage relevante 

                                                      
11

 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. 2011, Retskilder & retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3. 

udgave, side 451 
12

 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. 2011, Retskilder & retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3. 

udgave, side 453 
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strategier som anvendes i forlængelse eller i sammenhæng med ovennævnte strategier, i det omfang 

vi vurderer at dette er nødvendigt for det samlede indtryk. Vi afgrænser os derfor fra andre 

strategier som i denne forbindelse ikke måtte have stor relevans eller tilknytning til ovenstående, 

såsom medicinpræparater til børn. Idet vi har fået aktindsigt i et antal Lundbeck domme, vil vi 

koncentrere os om disse, og afgrænse os fra andre domme inden for samme område. Vi afgrænser 

os ligeledes fra at kigge på tvangslicens, som en mulighed for generikaproducentens adgang til 

markedet, ligesom vi ikke vil komme ind på eventuelle erstatningskrav som generikaproducenten 

anlægger mod originalproducenten.  

 

Økonomisk set afgrænser vi os geografisk således, at vi kun fokuserer på den danske 

lægemiddelindustri, og vi fravælger altså, at inddrage den europæiske lægemiddelindustri. Dette gør 

vi af den simple grund, at vi ønsker, at holde fokus på patentkrumspringsstrategier som foretages af 

en dansk medicinalvirksomhed. Vi ønsker at undersøge hvordan prisen på Lundbecks præparat 

Cipralex, har været påvirket af patentudløb.  Her arbejder vi med de monopolistiske og 

oligopolistiske teorier og markedsstrukturer, hvorfor vi fravælger brugen af andre 

konkurrenceteorier inden for mikroøkonomien, såsom fuldkommen konkurrence. Da vi som nævnt 

har valgt at fokusere på den Cournot under det oligopolistiske marked, vil vi afgrænse os fra at 

benytte Stackelberg, da man her har at gøre med et marked hvor den dominerende virksomhed tager 

et valg først, hvorefter den anden virksomhed foretager sit valg. Ligeledes begrænser vi os fra at 

bruge Bertrand, da man her har et marked med to virksomheder der sætter deres pris simultant 

 

Vi vil udelukkende fokusere på konkurrencen mellem original- og generikaproducenter hvorfor den 

indbyrdes konkurrence mellem to originalproducenter vil blive fravalgt. I forlængelse heraf, kigger 

vi ikke på konkurrencen mellem originalproducenters antidepressive præparater. Vores fokus vil 

helt specifikt kun være rettet mod præparat, Cipralex, hvorfor beregninger og analyser kun vil være 

baseret på dette præparat. Vi begrænser os ligeledes fra at kigge på medicinske præparater der er 

udvundet af gærceller. Denne type udvikling af medicin kaldes biofarm. Biofarm medicin kan ikke 

kopieres 100 %, hvorfor vi ikke anvender biosimilære lægemidler i vores analyse. Vi kigger netop 

på et marked indenfor mikroøkonomien hvor forbrugerne skal have adgang til perfekte substitutter. 

Derfor er markedet hvor generiske produkter kan anvendes som substitutter i fokus, da disse kan 

kopieres 100 % ud fra deres kemiske opbygning og forbindelse. 

 



Side 14 af 115 
 

1.6. Synsvinkel  

Vi vil analysere vores juridiske og økonomiske problemstillinger ud fra en virksomhedsmæssig 

synsvinkel. Det vil sige, at vores fokus vil være på hvordan virksomhederne handler og reagerer. 

Synsvinklen ændrer sig i den integrerede analyse, da vi her vil benytte en samfundsmæssig 

synsvinkel. Fokus vil netop være på de samfundsmæssige udfordringer som 

patentkrumspringsstrategierne forårsager, hvorfor det er naturligt at ændre synsvinklen hertil.  

 

1.7. Struktur  

Kapitel 1 vil give en indsigt i hvordan opgaven er opbygning ligesom den giver en introduktion til 

vores valgte emne. Vores problemformulering bliver her specificeret, hvorefter vores teori og 

metode valg til besvarelse af problemformuleringen vil fremgå. Ydermere vil kapitel 1 indeholde et 

afgrænsningsafsnit hvori vi har valgt at afgrænse os i et omfang vi skønner nødvendigt, for at opnå 

en så specifik og dybdegående analyse som muligt. Til sidst vil kapitlet indeholde en kort 

beskrivelse af hvilken synsvinkel opgaven tager udgangspunkt i. 

 

Kapitel 2 indeholder vores juridiske analyse, hvor vi vil anvende de relevante gældende love og 

sætte dem i forbindelse med vores juridiske problemstilling. En dybdegående analyse vil redegøre 

for hvordan patentkrumspringsstrategier anvendes for at holde de generiske producenter ude af 

markedet, når patentperioden ophører. 

 

Kapitel 3 indeholder den økonomiske analyse, hvor vi vil redegøre for det danske sundhedsvæsen 

og dets opbygning. Ligeledes vil vi undersøge hvordan markedet reagerer ved patent og hvordan 

dette ændrer sig når patentbeskyttelsens ophører. For at analysere dette nærmere anvender vi en 

mikroøkonomisk tilgang, det vil sige, en monopolistisk og oligopolistisk markedsanalyse.  

 

Kapitel 4 indeholder vores integrerede analyse. Her belyses de samfundsøkonomiske konsekvenser 

som patentkrumspring forårsager ligesom det vil blive undersøgt om Den Europæiske Patentreform 

kan begrænse disse.  

 

Kapitel 5 indeholder vores konklusion. Denne endelige konklusion vil sammendrage vores tre 

delkonklusioner, hvorfor den ligeledes vil besvare vores overordnede problemformulering som 

afhandlingen fremsætter.  
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2.1. Juridisk analyse 

 

2.2. Retsgrundlaget 

2.2.1. Patentretten 

Patentretten udspringer af den immaterialretlige regulering, hvis formål primært er at fremme 

innovationen til begunstigelse for samfundet. Immaterialretten tildeler en rettighedshaver en eneret, 

indenfor felterne litteratur, kunst, videnskab, teknik, industriel formgivning, design og varemærker. 

Dette betyder, at rettighedshaveren selv er i kontrol over, hvem han vil dele sin viden med, og på 

samme tid kan han forhindre, at andre udnytter hans værk eller opfindelse. Rettighedshaveren kan 

ligeledes sælge sin eneret og derved opnå en fortjeneste på det værk eller den opfindelse, som han 

har frembragt. Tildelingen af eneretten er derfor essentiel, idet den giver incitament til at forske, 

udvikle, producere og frembringe. Beskyttelsen af immaterialretlighederne er lovbestemt, og der 

findes en række forskellige love, som beskytter og regulerer de forskellige frembringelser. 

 

2.2.1.1. Dansk patentlovgivning 

Inden for det patentretlige område er det patentloven (PTL), LBK 108/24.1.2012
13

, som er den 

gældende regulering. Patentloven og dens forarbejder har stor betydning for dansk patentret
14

. 

Derudover findes der, med hjemmel i patentloven, patentbekendtgørelsen BEK 25/18.1.2013
15

, som 

ligeledes regulerer det patentretlige område. Den nugældende danske patentlov bærer stort præg af 

et tæt fælles nordisk samarbejde, og den er udarbejdet med fokus på den internationale udvikling. 

Den internationale sammenhæng kommer til udtryk ved blandt andet det europæiske 

patentsamarbejde, som har spillet en væsentlig rolle ved gennemførelsen af ændringslovene af den 

danske patentlov. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem PTL og EPK vil det normalt følge af 

det EU-konforme fortolkningsprincip, at PTL skal fortolkes på en måde, som er konform med EPK. 

Undtagelsesvist kan dette princip fraviges, hvis lovgiver udtrykkeligt og bevidst har villet se bort 

fra sine internationale forpligtelser
16

. Den europæiske patentkonvention er en aftale, som forpligter 

de kontraherende stater til at følge nogle fælles standarder, hvorfor man må formode, at man ved 

indtrædelse i det europæiske patentsamarbejde er indstillet på, at man forpligter sig til at sikre en 

                                                      
13

Patentloven (LBK nr. 191 af 01/03/2016)  
14

Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten & Petersen, Clement S. 2015, Immaterialret, Djøf, 4. udgave, side 327 
15

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (BEK nr. 25 af 18/01/2013) 
16
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EPK-konform fortolkning af national lovgivning. I Danmark har lovgiver efterlevet dette, i og med 

at man ved en given ændring af EPK løbende har ændret den danske patentlov i form af diverse 

ændringslove. Det følger desuden af EPK artikel 172, stk. 4, at en kontraherende stat, som ikke 

ratificerer eller tilslutter sig den reviderende version af konventionen, når denne træder i kraft, 

automatisk træder ud af EPK-samarbejdet. 

 

Retspraksis spiller desuden en vigtig rolle, idet dommene fra både Sø- og Handelsretten og 

Højesteret assisterer og bidrager til den pågældende lovgivning
17

. Som følge af den øgede 

internationalisering anses international retspraksis desuden for at have en særlig betydning, hvorfor 

praksis fra de højeste domstole i EPK-landene bør tillægges vægt ved danske tvister
18

. 

Som tillæg til hovedbestemmelserne i den danske patentlov er der udarbejdet en administrativ 

vejledning, kaldet Patent Guidelines, som er at finde på Patent- og varemærkestyrelsens 

hjemmeside. Patent Guidelines indeholder en gennemgang af, hvordan reglerne i henholdsvis 

patentloven og patentbekendtgørelsen skal fortolkes. Dette er nødvendigt, da den internationale 

patentret er i konstant udvikling, ligesom der sker ændringer i praksis, der skal tages højde for. På 

grundlag heraf bliver Guidelines løbende opdateret og videreudviklet med den nyeste viden.  

 

2.2.2. Intellektuelle ejendomsrettigheder 

Den intellektuelle ejendomsret regulerer rettigheder på intellektuelle frembringelser. Disse kan 

opdeles i industrielle ejendomsrettigheder, omfattende blandt andet opfindelser (patenter) og 

varemærker samt ophavsrettigheder, som dækker kunstneriske og litterære værker. Den europæiske 

Union regulerer dette område, og har det formål at harmonisere lovgivningen mellem 

medlemsstaterne. Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), artikel 118 har kompetence 

inden for intellektuelle ejendomsrettigheder og fastsætter blandt andet det forhold, at selvom den 

intellektuelle ejendomsret er underlagt nationale lovgivninger, er den ligeledes underlagt EU-

lovgivningen. EU-lovgiver har altså, med hjemmel i TEUF artikel 118, bemyndigelse til at udforme 

og gennemføre en ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
19

. Der er i international 

sammenhæng indgået flere aftaler, blandt andet i form af TRIPs-aftalen og Pariserkonventionen, 

som begge regulerer samarbejdet inden for intellektuel ejendomsret. 

  

                                                      
17
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2.2.2.1. TRIPs-aftalen 

TRIPs-aftalen (Trade Related Intellectual Property Rights) vedrører handelsrelaterede aspekter af 

intellektuelle ejendomsrettigheder
20

. TRIPs-aftalen blev forhandlet i 1994 ved slutningen af The 

Uruguay Round i The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), som var en multilateral 

aftale omhandlende international handel. Danmark ratificerede denne ved bekendtgørelse nr. 71 af 

8. juni 1995
21

. TRIPs-aftalen opstiller minimumsregler for beskyttelse
22

, og har til formål at 

harmonisere reglerne for beskyttelse af ejendomsrettigheder. Aftalen regulerer ligeledes 

virksomheders beskyttelse samt brug af en opnået eneret på en given opfindelse, ligesom den 

fastsætter rettigheden til, at disse kan modtage vederlag for andres benyttelse af denne. Det er en 

international aftale med 162 deltagende lande, som administreres af verdenshandelsorganisationen 

WTO (World Trade Organization)
23

. TRIP’s artikel 7 fastsætter det forhold, at for at opnå 

beskyttelse af en intellektuel ejendomsret, skal opfindelsen opfylde det mål at bidrage til at fremme 

den teknologiske innovation, samt at udbrede denne teknologiske viden til gensidig fordel for 

producenter og brugere, for på den måde at fremme den sociale og økonomiske velfærd i en balance 

mellem rettigheder og forpligtelser
24

. Udviklingslandende udviste i 2001 bekymring for denne 

aftale, idet man frygtede, at patenterbare medicinpræparater ville kunne skade adgangen til medicin 

i udviklingslandene. Dette resulterede i udarbejdelse af Doha Deklarationen
25

, hvis formål 

yderligere er at definere TRIPS’ anvendelsesområde, hvor denne skal fortolkes således, at der gives 

alle en lige adgang til brugen af medicinpræparater.  

 

2.2.2.2. Pariserkonventionen 

Pariserkonventionen blev oprindeligt indgået i Paris i 1883, og den er dermed en af de ældste 

traktater omhandlende intellektuel ejendomsret
26

. Danmark tiltrådte denne i 1937
27

. Konventionens 

formål er at beskytte den industrielle ejendomsret, navnlig patenter, varemærker mv., hvorfor 

konventionen siges at være det første store skridt mod beskyttelse af disse på tværs af landegrænser. 

Pariserkonventionen er en international overenskomst med 176 deltagende lande, som administreres 
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af WIPO (World Intellectual Property Organization). Konventionen opstiller minimumsregler for 

beskyttelse
28

, og den regulerer desuden en række grundlæggende spørgsmål. Konventionens artikel 

2 og 3 fastsætter blandt andet det forhold, at en kontraherende stat skal give den samme beskyttelse 

af industriel ejendom til statsborgere fra andre stater, som denne giver sine egne statsborgere. Nogle 

af patentlovens bestemmelser er et direkte udtryk for vores forpligtelser i forhold til 

Pariserkonventionen, heraf særligt reglerne om konventionsprioritet
29

. Prioritetsretten er en 

fortrinsret, som indebærer, at der på grundlag af én ansøgning, indgivet i en af de kontraherende 

stater, gives ansøgeren en ret til, inden for en vis periode, at indlevere en ansøgning til de resterende 

kontraherende stater, mens ansøgeren nyder beskyttelse i enhver af de andre kontraherende stater. 

Disse efterfølgende ansøgninger vil blive betragtet, som hvis de havde været indleveret på samme 

dag som den første ansøgning. Dette emne berøres hovedsageligt af konventionens artikel 4. 

Konventionen nævner i øvrigt følgende om patenter, at tildelingen af patenter, givet i forskellige 

kontraherende stater for den samme opfindelse, er uafhængige af hinanden, ligesom denne ikke 

forudsætter patent i andre kontraherende stater, med mindre fortrinsretten er udnyttet. Det vil altså 

sige, at der endnu ikke findes et verdenspatent
30

.  

 

2.2.3. Europæisk og internationalt patentsamarbejde 

Der foreligger et europæisk patentsamarbejde, hvor man har udarbejdet Den Europæiske 

Patentkonvention (EPK). Derudover har man internationalt set gennemført Patent Cooperation 

Treaty (PCT) og Patent Law Treaty (PLT), som begge understøtter det internationale 

patentsamarbejde. Disse er udviklet for at sikre en ensartet retsanvendelse og lette muligheden for 

patentbeskyttelse i flere lande. Selvom der er oprettet flere patentudstedelsesorganer ændrer det 

ikke på, at der vil være tale om patenter, som er underlagt national ret. Det vil altså sige, at den 

europæiske og internationale regulering er baseret på territorialprincippet og kravet om national 

behandling. Principperne foreskriver, at de kontraherende staters nationale lovgivning er gældende, 

hvilket betyder, at patenter som hovedregel har virkning for det land, hvor meddelelsen sker, og at 

beskyttelsen af disses rettigheder skal ske i overensstemmelse med nationale regler
31

. 
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2.2.3.1. Den Europæiske Patentkonvention (EPK) 

The European Patent Convention (EPC)
32

 kaldes på dansk for den europæiske patentkonvention 

(EPK) og er det retlige grundlag for det europæiske patentsystem. Konventionen blev oprindeligt 

underskrevet den 5. oktober 1973 i München
33

. Den danske patentlov er på baggrund af EPK, hen 

over en længere årrække, blevet fornyet og moderniseret i form af adskillige ændringslove. 

Ændringsloven af 8.6.1978
34

 skabte grundlag for en harmonisering med bestemmelserne i den 

europæiske patentkonvention
35

. Den danske patentlovgivning har derfor siden 1978 været udformet 

i vis harmoni med den europæiske patentkonvention
36

. Ved ændringsloven af 7.6.1989
37

 indtrådte 

Danmark i det europæiske samarbejde med virkning fra den 1.1.1990
38

. Denne ændringslov 

dannede således hjemmel for Danmarks ratifikation af den europæiske patentkonvention
39

. EPK er 

en mellemstatslig traktat
40

, hvilket betyder, at EPK reglerne skal godkendes og vedtages af 

medlemslandendes nationale parlamenter, ligesom dette også indebærer, at alle de deltagende stater 

skal være enige om at udfærdige nye regler
41

. Ved konventionens udarbejdelse og fastlæggelse har 

man ikke ændret ved det velkendte territorialprincip, idet europæiske patenter stadig er underlagt 

national lovgivning. Konventionen har i stedet bidraget til en ensrettet national lovgivning, på tværs 

af landegrænser, hvorfor erhvervelse af nationale patentrettigheder herpå er lettet
42

. EPK omfatter 

nu 38 lande, herunder de 28 unionslande samt 10 lande der ikke er EU lande. Dette betyder, at EPK 

ikke har karakter af en EU retsakt. Formålet med konventionen er at simplificere og billiggøre 

udstedelsen af patenter i Europa, således at der med én ansøgning kan opnås patent i flere 

europæiske lande. Til administration af patentudstedelsen er oprettet Den Europæiske 

Patentorganisation (EPO). Retsgrundlaget for behandling og patentudstedelse er konventionen og 

de procedurer, som EPO har grundlagt og vedtaget. Sideløbende med EPK har man udviklet 

Guidelines for Examination in the European Patent Office. Denne har til formål at give vejledning, 

overblik og uddybende forklaringer vedrørende f.eks. de forskellige aspekter af 

ansøgningsproceduren, således at ansøgningen harmonerer med de i EPK angivne regelsæt
43

. 
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Guidelines er således et fortolkningsbidrag til EPK. Den danske Patent Guidelines er i øvrigt 

udarbejdet med stor inspiration fra denne, idet dispositionen og indholdet i store træk er det 

samme
44

.  

 

2.2.3.2. Patent Cooperation Treaty (PCT) 

The Patent Cooperation Treaty (PCT) danner grundlag for det internationale patentsystem
45

. 

Traktaten blev indgået den 19. juni 1970 i Washington, DC, U.S.A. Traktaten administreres af The 

World Intellectual Property Organization (WIPO)
46

. Ved ændringsloven af 8.6.1978
47

 tilvejebragtes 

hjemmel for Danmarks ratifikation af PCT
48

, hvorfor Danmark har været medlem af denne siden 

1978
49

. Formålet med the Patent Cooperation Treaty er at lette formaliteterne, hvis man søger om 

patent i flere lande
50

. PCT gør det derved lettere for ansøgere at patentbeskytte sin innovation samt 

forenkler og centraliserer sagsbehandlingen
51

 i de 148 deltagende stater. Her er der mulighed for at 

opnå patent i flere lande på baggrund af én international ansøgning gennem en centraliseret 

indleveringsprocedure. PCT-systemet udsteder ikke patenter, men er derimod et internationalt 

system, som fungerer til indlevering og vejledende behandling af patentansøgninger. En PCT 

ansøgning kan ej heller resultere i et patent i samtlige medlemsstater, idet tildelingen af patent er 

underlagt national lovgivning. For at nyde beskyttelse er det et krav, at patentet valideres hos de 

nationale patentmyndigheder, hvor det herefter kan træde i kraft som nationale patenter i et eller 

flere PCT medlemsstater. På WIPO’s hjemmeside er der udarbejdet nogle Guidelines i form af 

diverse instruktioner, hvilke hjælper på forståelsen og anvendelsen af PCT
52

.  

 

2.2.3.3. Patent Law Treaty (PLT) 

The Patent Law Treaty (PLT)er en international patenttraktat, som blev indgået den 1. juni 2000 i 

Geneve og har 36 kontraherende stater
53

. Ændringsloven af 10.6.2003
54

, havde blandt andet til 

formål at gennemføre Danmarks tiltrædelse af PLT
55

, hvorfor Danmark er et fuldbyrdet medlem.  
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Formålet med traktaten er at standardisere og forenkle ansøgningsproceduren i forhold til national 

lovgivning, ligesom man vil gøre processen mere brugervenlig
56

. Mens PCT er udarbejdet med 

henblik på ensartede formalitetskrav med hensyn til internationale patentansøgninger i løbet af den 

internationale fase, er PLT designet til at simplificere og harmonisere formalitetskrav til nationale 

patentansøgninger
57

. Opfindere og ansøgere, der søger om patentbeskyttelse, skal opfylde visse 

formalitetsforeskrevne krav i national patentlovgivning for at undgå, at ansøgningen afvises, og 

rettigheden deraf går tabt. Disse formaliteter varierer fra land til land. Derfor har PLT til formål at 

forenkle og ensrette disse krav. For lande, som har tiltrådt PLT, vil ansøgere finde det lettere at 

indlevere ansøgninger i deres eget land såvel som i udlandet, eftersom de formelle krav i disse 

ansøgninger vil være ensrettet. På den måde vil ansøgerne få lettere adgang til udenlandske 

patentsystemer. Desuden vil PCT-ansøgere drage fordel af den forenklede procedure fastsat i PLT, 

når deres internationale ansøgninger videreføres til den nationale fase, idet PCT og PLT er 

harmoniseret. Dette er netop for at forhindre, at PLT skaber nye internationale bestemmelser, som 

fraviger fra PCT, hvorfor der i PLT refereres til bestemmelser i PCT, hvor det findes nødvendigt
58

. 

PCT og PLT’s forbindelse til hinanden danner altså et solidt grundlæggende fundament for det 

internationale patentsystem, som administreres af WIPO.  

 

2.3. Procedure 

2.3.1. Retserhvervelsen 

Retserhvervelsen er for en opfinder utrolig vigtig, idet denne tilkender ham den føromtalte eneret. 

For at patentretlig beskyttelse kan nydes, gælder en standardiseret procedure, som indledes med en 

patentansøgning, hvor denne skal opfylde nogle fastsatte formelle og materielle krav. Der findes 

nationale og internationale patentordninger, som gør det både lettere og billigere at opnå 

patentbeskyttelse i flere lande. I Danmark er det Patent- og Varemærkestyrelsen, som administrerer 

danske patentansøgninger. Den europæiske patentordning, EPK, administreres af EPO, mens den 

internationale patentordning, PCT, administreres af WIPO. Med disse samarbejdsformer på 

patentområdet er der flere valgmuligheder, når det drejer sig om at søge patentbeskyttelse uden for 

Danmark grænser. Det er desuden muligt at kombinere forskellige ordninger. Patentansøgeren skal 

derfor tage stilling til, hvorvidt han vil ansøge om patent gennem den danske patentmyndighed, hos 
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Patent- og Varemærkestyrelsen, eller om han vil benytte den europæiske eller internationale 

patentansøgning gennem henholdsvis EPO og PCT. Uanset hvilken ansøgningsmodel, der 

anvendes, vil denne kunne resultere i patent med virkning i Danmark, og som altså er underlagt 

dansk ret. Fremgangsmåden vil afhænge af, hvilken af disse patentmyndigheder der søges patent 

igennem. Ved ansøgning gennem EPO eller PCT kan der opnås en bred patentbeskyttelse. I sidste 

ende, og på baggrund af den indsendte ansøgning, tager den pågældende patentmyndighed stilling 

til, hvorvidt der skal udstedes patent.   

 

2.3.1.1. Dansk patentansøgning 

Et patent er en territorial rettighed, hvis udstedelse i Danmark således kun giver beskyttelse i 

Danmark. Indlevering af en dansk ansøgning danner grundlag for en europæisk eller international 

ansøgning. Indlevering af den danske patentansøgning sker til Patent- og Varemærkestyrelsen, i 

skriftlig form. Ansøgningen skal udformes på dansk eller engelsk, jf. BEK § 6, stk. 1, idet Patent- 

og Varemærkestyrelsen ellers kan kræve oversættelse til de i stk. 1 nævnte sprog, jf. 6, stk. 2. Der 

kan anvendes ansøgningsskema, som styrelsen stiller til rådighed, men dette er ikke et krav, ligesom 

der er mulighed for at ansøge online. Der opstilles nogle indholdsbestemte krav, som ansøgningen 

skal opfylde. Dette drejer sig kort fortalt om opfinderen, beskrivelsen, patentkravene og 

sammendraget, som vil være uddybet nedenfor. Først og fremmest skal ansøgningen indeholde en 

angivelse af, hvem der er opfinderen, idet opfinderretten tilkommer den person, som har gjort 

opfindelsen, jf. PTL § 1, stk. 1. Det følger herpå af PTL § 8, stk. 4, at navnet på opfinderen altid 

skal angives i ansøgningen. Dernæst skal der i ansøgningen foreligge en beskrivelse af opfindelsen, 

jf. PTL § 8, stk. 2. Dette indebærer en klar og tydelig redegørelse for opfindelsen beskrevet i et 

omfang, hvor det vil være tilstrækkeligt for, at en fagmand kan udøve opfindelsen, jf. PTL § 8, stk. 

2, 3. pkt. I forhold til beskrivelsens indhold og udformning følger det af BEK § 16, stk. 1, at 

beskrivelsen som udgangspunkt skal indeholde en almindelig og en speciel del
59

. Den almindelige 

del omfatter (i) en beskrivelse af det tekniske område, som opfindelsen vedrører, (ii) en beskrivelse 

af baggrundsteknikken for opfindelsen, (iii) en beskrivelse af det tekniske problem og dets løsning 

og (iiii) en beskrivelse af, hvorledes opfindelsen kan udnyttes industrielt, hvis dette ikke tydeligt 

fremgår af opfindelsens karakter. Den specielle del omfatter en beskrivelse af specielle 

udførelsesformer af opfindelsen, således at kravene anses for tilstrækkeligt underbyggede. Dette vil 

typisk bestå i en beskrivelse i form af tegninger, eller hvis der er tale om kemiske patenter kan det 
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kemiske formelsprog anvendes i stedet for en tegning. Beskrivelsen er et vigtigt element, idet den 

skal bære offentlighedsprincippet. Offentliggørelse af opfindelsen bygger på en samfundsmæssig 

begrundelse, hvorfor PTL § 52, stk. 1, nr. 2 regulerer det forhold, at manglende offentliggørelse kan 

føre til patentets ugyldighed. Patentansøgningen skal ligeledes opfylde patentkravene, som er 

bestemt af PTL § 8, stk. 2 og BEK § 13, stk. 1. Patentkravets formål er at formulere og angive, hvad 

der søges beskyttet
60

, samt at angive patentbeskyttelsens omfang, jf. PTL § 39. Patentkravene skal 

som udgangspunkt være opbygget som en indledende del, indeholdende en titel for opfindelsen og 

teknikkens standpunkt, samt en kendetegnende del, der angiver, hvad der er nyt og særegent for 

opfindelsen, jf. BEK § 13, stk. 1. Som det sidste skal ansøgningen indeholde et sammendrag. 

Sammendragets formål er at give læseren en kort affattet teknisk information om den pågældende 

opfindelse, hvis krav er nærmere fastsat i BEK § 19.  

 

Når ansøgningskravene er opfyldt, tildeles ansøgningen en indleveringsdag, jf. PTL § 8 b. 

Indleveringsdagen er i særdeleshed vigtig, idet den tildeler patentbeskyttelse til den første anmelder 

efter det såkaldte first to file-princip, og ikke til den første opfinder. Grunden til, at first to file-

princippet haves, bunder navnlig i retstekniske og bevismæssige grunde, samtidig med at et af 

patentlovens hovedformål netop er at få offentliggjort opfindelserne
61

. Indleveringsdagen kaldes 

ligeledes for prioritetsdagen, idet den tildeler opfinderen en prioritetsret, hvorved ansøgeren kan 

kræve prioritet fra den danske ansøgning efter de gældende regler i PTL § 6, hvis opfindelsen 

tidligere har været angivet i ansøgningen om patent. Dette princip kaldes konventionsprioritet, og 

det giver altså ansøgeren en fortrinsret, hvor udenlandske patentansøgninger, som ansøgeren 

indleverer inden der er gået 12 måneder fra indleveringen af den danske ansøgning, vil blive 

betragtet som indleveret samtidig med den danske, hvad angår nyhed og opfindelseshøjde. Det er i 

den forbindelse vigtigt at nævne, at den dato som den modtagende myndighed har fastsat ved en 

europæisk eller international ansøgning også er gældende i Danmark, i henhold til PTL § 29 og § 

82. Ved indlevering af en ansøgning skal der på samme tid betales et ansøgningsgebyr, jf. § 8, stk. 

5, hvor denne bestemmelse ligeledes regulerer betalingen af årsgebyret. De gældende gebyrer 

fremgår af PTL, kapitel 10 D, hvor PTL § 98 fastsætter et ansøgningsgebyr på nuværende 3.000kr., 

mens PTL § 99 regulerer årsgebyret lydende på 500kr., som løbende vil stige. Før der kan meddeles 

patent, er det ved patentering af lægemidler et krav, at Lægemiddelstyrelsen har godkendt 
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lægemidlet. Lægemiddelstyrelsens opgave består blot i at vurdere, hvorvidt præparatet er forsvarligt 

og har altså ingen indflydelse, når det skal vurderes, hvorvidt patenterbarhedskravene er opfyldt. I 

sidste ende, når alle krav og betalinger er opfyldt, meddeler patentmyndigheden patent og 

udfærdiger patentbrev, samtidig med at patentmeddelelsen bekendtgøres, jf. PTL § 20. Herfra 

gælder en ni måneders periode, hvor der kan fremsættes indsigelse mod det opnåede patent, jf. PTL 

§ 21. Afslutningsvis indføres meddelte patenter i patentregisteret, jf. PTL § 27. For 

overskuelighedens skyld klassificeres alle patenter i overensstemmelse med det internationale 

klassifikationssystem, International Patent Classification (IPC)
62

. 

 

Hvis ansøgeren kun har behov for patent i Danmark og nogle ganske få andre lande, vil den bedste 

vej sandsynligvis være at søge nationalt patent i hvert af landene for sig med prioritet fra den 

danske patentansøgnings indleveringsdag
63

. Her vil ansøgningen skulle opfylde det pågældende 

lands nationale patentbestemmelser, før patent for dette land kan meddeles. Der skal imidlertid ikke 

være tale om ret mange lande, før det vil kunne betale sig at benytte EPO-systemet eller PCT 

systemet. Dette vil især afhænge af, hvilke fremmede lande man ønsker patent i. Ved benyttelse af 

ét af de to systemer vil der være tale om væsentlige proceduremæssige og økonomiske fordele. 

 

2.3.1.2. Europæisk patentansøgning 

Det er muligt, at søge om patent ved brug af den europæiske patentansøgning. Disse ansøgninger 

behandles af EPO, der på baggrund af EPK vurderer, om opfindelsen opfylder de i konventionen 

fastsatte krav. Europæiske patentansøgninger kan både indleveres direkte til EPO eller til Patent- og 

Varemærkestyrelsen, som sørger for at videresende ansøgningen, jf. PTL § 75, stk. 3 samt EPK 

artikel 75. Når der ansøges om europæisk patent, skal der anvendes en bestemt formular, som kan 

findes på EPO’s hjemmeside, hvor denne også kan indleveres elektronisk. Patentansøgningen skal 

indleveres på et af de tre officielle EPK-sprog, altså engelsk, fransk eller tysk. Indleveres 

ansøgningen på et nationalt sprog, er det et krav, at der tillige indleveres en oversættelse til et af de 

tre nævnte sprog, jf. EPK artikel 14 (2).   

 

I EPK artikel 78 (1) er kravene til ansøgningens indhold fastsat, hvilke er som følger: En 

anmodning om tildeling af et europæisk patent, en beskrivelse af opfindelsen, et eller flere 
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patentkrav, tegninger, der er refereret til i beskrivelsen eller i patentkravene og et sammendrag. 

Patentkravene tillægges ligeledes stor betydning ved den europæiske patentansøgning. 

Patentkravene er defineret i EPK artikel 84, The claims shall define the matter for which protection 

is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description
64

. For mere 

dybdegående information til udformning af ansøgningens indhold, er der formuleret nogle mere 

specifikke regler. I rule 42 er beskrivelsens indhold præciseret, ligesom patentkravene er defineret 

ved rule 43. Tegninger, som refererer til beskrivelsen eller patentkravene, er beskrevet ved rule 46. 

Sammendraget er defineret yderligere i rule 47
65

. Kravene til ansøgningens indhold svarer i stort 

omfang til det de danske, hvilket skyldes at den danske lovgiver i et vist omfang har haft tiltænkt at 

harmonisere disse
66

. 

 

En opfindelse som søges beskyttet ved indsendelse af en europæisk patentansøgning skal ligeledes 

opfylde betingelserne for patent. Disse betingelser er bestemt af EPK artikel 52 (1), European 

patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, 

involve an inventive step and are susceptible of industrial application
67

. Disse betingelser er altså 

ligeledes tilsvarende med de danske regler for patent. Kravene er selvfølgelig udpenslet mere 

specifikt. Det vil sige, at kravet om industriel udnyttelse er at finde i EPK artikel 57. Ligeledes er 

kravet om at opfindelsen skal udgøre en nyhed, defineret i EPK artikel 54, hvor kravet til 

opfindelseshøjden er beskrevet i EPK artikel 56
68

.  

 

Ved indleveringen af ansøgningen skal ansøgeren ligeledes designere i hvilke lande han ønsker at 

videreføre sit patent. Dette kundgøres i EPO’s patenttidende, European Patent Bulletin
69

. Princippet 

om konventionsprioritet gælder også europæiske ansøgninger, hvorfor ansøgningen tildeles en 

prioritetsdag, hvorved ansøgeren kan kræve prioritet efter reglerne i EPK artikel 87. På baggrund af 

ansøgningens udformning og indhold tager EPO stilling til, om opfindelsen opfylder de i EPK 

nævnte krav. Hvis dette er tilfældet, meddeler EPO patent, ligesom dette offentliggøres. En 

væsentlig fordel ved at ansøge om patent gennem det europæiske patentsystem er, at et af EPO 

meddelt patent danner grundlag for beskyttelse i flere EPK medlemslande. Ansøgeren vil på 
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baggrund heraf kunne validere sit europæiske patent i de designerede medlemslande, hvilket 

ligeledes betyder, at den nationale lovgivning her træder i kraft. Eftersom medlemslandene ved 

EPK-tiltrædelsen har forpligtet sig til at anvende en ensrettet patentlovgivning, vil patentet med stor 

sandsynlighed også opfylde de nationale patenterbarhedskrav, idet EPO har meddelt patent. Hos de 

enkelte lande vil der dog foreligge forskellige nationale regelsæt vedrørende validering, herunder 

krav til oversættelse af patentet og betaling af valideringsgebyr, idet der findes hjemmel til dette i 

EPK. EPK artikel 92, stk. 4, og artikel 2 er derfor videreført i den danske patentlov i form af PTL § 

76. Konventionen giver her de kontraherende stater mulighed for i deres nationale lovgivning at 

stille visse betingelser for, at et europæisk patent skal få samme virkning som et nationalt patent. I 

Danmark fremgår disse betingelser af patentlovens i §§ 77-81
70

. Et europæisk patent vil altså først 

være gældende i og for den pågældende medlemsstat, når kravene i den nationale lovgivning er 

opfyldt. Hvis en ansøger ønsker patent i Danmark, er patentet derved underkastet dansk ret med de i 

den danske patentlov hjemlede retsvirkninger
71

. Patentet får ligeledes kun gyldighed for Danmark, 

hvis Danmark som nævnt har været designeret ved indleveringen af ansøgningen
72

, og hvis der 

indleveres en oversættelse af patentkravene til dansk, jf. PTL § 77 stk. 2. Sidstnævnte krav 

vedrørende sprogspørgsmålet trådte i kraft i forbindelse med den såkaldte London-aftale
73

. Patentet 

opnår herved samme virkning som et dansk patent meddelt af Patent- og Varemærkestyrelsen, 

forudsat at det valideres i Danmark jf. PTL § 76 og § 77
74

. Validering af et europæisk patent i 

Danmark skal ske inden for tre måneder regnet fra den dag, hvor EPO har bekendtgjort 

patentmeddelelsen i henhold til PTL § 77
75

. På det meddelte europæiske patent gælder desuden en 

indsigelsesfrist på ni måneder fra offentliggørelsen af meddelelsen om patentets udstedelse, jf. EPK 

artikel 99 (1)
76

. Den Europæiske Patentkonvention giver altså mulighed for, at et europæisk patent,  

gennem validering hos de nationale patentmyndigheder, konverteres og sættes i kraft som nationale 

patenter i en eller flere EPK medlemsstater.  

 

2.3.1.3. International patentansøgning 

En tredje mulighed for at opnå patentbeskyttelse på en opfindelse er at anvende PCT-systemet og 

den dertilhørende internationale patentansøgning, jf. PTL kapitel 3. Patentansøgningen kan 
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indleveres til en national patentmyndighed i henhold til PTL § 28, stk. 2 eller til en international 

organisation som WIPO, som er kompetent til at modtage internationale ansøgninger
77

. For danske 

statsborgere betyder dette, at både WIPO og Patent- og Varemærkestyrelsen kan fungere som 

modtagende myndighed for internationale patentansøgninger, jf. BEK § 86. Den modtagende 

myndighed har til opgave at sikre sig, at ansøgningen opfylder de fastsatte formaliteter i 

ansøgningens indhold. Samtidig med indleveringen af ansøgningen skal ansøgeren angive, i hvilke 

lande han ønsker at designere sit patent
78

. Princippet om konventionsprioritet gælder også 

internationale ansøgninger, hvorfor ansøgningen tildeles en prioritetsdag, hvorved ansøgeren kan 

kræve prioritet fra denne. Ansøgningen skal herefter igennem en nyhedsundersøgelse. I den 

forbindelse har ansøgeren valgt en nyhedsundersøgende myndighed, som for Danmarks 

vedkommende kan være Nordisk Patent Institut (NPI), den svenske patentmyndighed eller EPO, jf. 

BEK § 88. Den pågældende nyhedsundersøgende myndighed foretager herpå en 

nyhedsundersøgelse og en første patenterbarhedsvurdering af ansøgningen
79

. Ansøgeren modtager 

herefter en undersøgelsesrapport udarbejdet af den nyhedsundersøgende myndighed. Rapporten vil 

blandt andet indeholde kritiske spørgsmål af patenterbarhedsbetingelserne, særligt vedrørende 

kravene om nyhed og opfindelseshøjde
80

. Ligeledes vil der i rapporten være en skriftlig udtalelse 

om opfindelsens patenterbarhed, hvorfor ansøgeren på baggrund af denne vil kende sine muligheder 

og chancer for at få udstedt patent, inden omkostningstunge aktiviteter som f.eks. oversættelser 

sættes i gang. Nyhedsundersøgelsen vil altså være en stor fordel, idet ansøgeren vil kende sine 

muligheder og begrænsninger ved videreførelsen af sit patent. Efter nyhedsundersøgelsen er 

foretaget, kan ansøgeren videreføre sin ansøgning hos patentmyndigheden i de lande, hvor han 

ønsker patent. Videreførelsen af ansøgningen i PCT medlemslandene skal ske nationalt i hvert 

enkelt af de designerede lande
81

. De nationale myndigheder i PCT medlemslandene er forpligtede 

til at acceptere en ansøgning til behandling, hvis den opfylder de i traktaten nedskrevne krav til 

form og indhold, jf. PCT artikel 27. Idet Danmark har tiltrådt PCT, kan en ansøger fra de 

deltagende lande designere Danmark ved indlevering af den internationale ansøgning. Disse 

ansøgninger kan senere videreføres i Danmark og blive nationale patenter i Danmark. På samme 

måde kan en dansk ansøger benytte den internationale ansøgningsprocedure til at søge om patent i 

de deltagende lande. Hvis ansøgeren efter den centrale behandling af PCT-ansøgningen vil 
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videreføre ansøgningen, skal dette ske nationalt i hvert enkelt af de designerede lande, som der 

ønskes patent i. Hvert land vurderer altså individuelt, om der kan meddeles patent efter det 

pågældende lands lovgivning. En væsentlig fordel ved PCT-systemet består i, at indlevering af 

oversættelser og betaling af nationale gebyrer kan udsættes i indtil 30 måneder fra prioritetsdagen
82

. 

Dette vil altså sige, at man har god tid til at videreføre PCT-ansøgningen til de lande, hvor man 

ønsker at få udstedt patent. I Danmark ses at være en lidt længere frist, idet en international 

ansøgning, som skal videreføres for Danmark er underlagt de gældende bestemmelser i PTL § 31. 

Ansøgeren skal her opfylde de pågældende krav inden 31 måneder fra den internationale 

indleveringsdag eller, hvis prioritet er begæret, fra prioritetsdagen. Er de nationale krav opfyldt, kan 

der herefter meddeles patent, og dette kan offentliggøres efter reglerne i PTL § 35.  

 

2.3.2. Patentbeskyttelsen 

Retten til at få patent tilkommer den (fysiske person), der har gjort opfindelsen, eller den til hvem 

opfinderens ret er overgået, jf. PTL § 1. Patent er således en eneret til at udnytte en opfindelse, 

hvilket tillige indebærer en ubetinget ret til at fremstille, udbyde, bringe i omsætning og anvende 

den pågældende opfindelse, jf. PTL § 3. For at der kan meddeles patent på en given opfindelse, skal 

denne opfylde nogle lovbestemte og fastsatte krav. Dette er krav om, at opfindelsen kan udnyttes 

industrielt, ligesom der stilles krav om nyhedskriterium og opfindelseshøjde. I den forbindelse er 

det vigtigt at få defineret opfindelsesbegrebet. Opfindelsesbegrebet er ikke formuleret klart i 

lovgivningen, men PTL § 1 præciserer og afgrænser alligevel med tydelighed begrebet. PTL § 1 

formulerer således følgende, Den, der har gjort en opfindelse, som kan udnyttes industrielt, eller 

den, til hvem opfinderens ret er overgået, har i overensstemmelse med denne lov ret til efter 

ansøgning at få patent på opfindelsen og derved opnå eneret til at udnytte den erhvervsmæssigt…
83

. 

Hertil findes der i § 1, stk. 2-6, § 1 a og § 1 b undtagelser, hvorved der ikke kan opnås patent. Disse 

bidrager ligeledes til grænsedragningen af, hvornår patent kan udstedes.  

 

2.3.2.1. Industriel udnyttelse 

Som det fremgår af PTL § 1, stk. 1 er det nødvendigt for patenterbarheden, at opfindelsen kan 

udnyttes industrielt. Det er ikke yderligere beskrevet i lovgivningen, hvad der forstås ved industriel 

udnyttelse, men det fremgår af de danske patentguidelines, at dette indebærer en opfindelse, som 
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kan fremstilles eller anvendes i en hvilken som helst form for industri
84

. Industribegrebet skal 

fortolkes bredt, idet det omfatter enhver fysisk aktivitet af teknisk karakter. Det er her væsentligt at 

bemærke, at patent ikke kun udstedes for den egentlige industrisektor, som ordlyden ellers lægger 

op til, idet den industrielle udnyttelse også er et begreb, som dækker erhvervslivet generelt
85

, 

hvilket EPK’s artikel 57 ligeledes bekendtgør.  Opfindelsen skal foreligge som en praktisk realitet, 

hvilket betyder, at opfindelsen rent faktisk skal være udøvet og ikke blot tænkt. Derudover stilles 

der krav om, at opfindelsen skal være beskrivelig, hvilket er nærmere defineret i afsnittet ”dansk 

patentansøgning”, og reproducerbar.  

 

2.3.2.2. Nyhedskriteriet 

For at opnå patent på en opfindelse er det et krav, at nyhedskriteriet er opfyldt, hvilket indebærer, at 

opfindelsen er af objektiv beskaffenhed, det vil sige, at den er ny for samtlige. Dette er nærmere 

defineret i PTL § 2, stk. 1, idet det følger af denne, at patent kun kan meddeles på opfindelser, som 

er nye i forhold til, hvad der hidtil har været kendt, hvorfor det er nødvendigt at få defineret, hvad 

det vil sige, at noget er ”kendt”. Dette er formuleret i PTL § 2, stk. 2 som fastsætter, at den kendte 

teknik defineres som alt, hvad der er blevet almindeligt tilgængeligt gennem skrift, foredrag eller på 

anden vis, hvorfor kendskabsdefinitionen er meget omfattende. Dette gælder, uanset hvor og 

hvornår forholdet er blevet almindeligt tilgængeligt, og uafhængig af om opfinderen har kendt dette 

materiale, eller om han har haft rimelig mulighed for at kende dets eksistens. Opfindelsen skal 

ligeledes opfylde kravet om, at denne udgør en global nyhed, hvilket betyder, at nyhedskravet ikke 

er territorialt begrænset
86

. Dette vil sige, at der ikke findes geografiske begrænsninger for, hvor den 

relevante information er blevet almindeligt tilgængelig. Dette gælder også i forhold til sproget eller 

måden hvorpå informationen blev gjort tilgængelig. At noget er blevet almindeligt tilgængeligt 

betyder, at en større eller ubestemt kreds af personer har haft mulighed for at blive bekendt med det 

pågældende i et sådant omfang, at sagkyndige er i stand til at udøve opfindelsen. Hvorvidt denne 

betingelse er opfyldt må, omstændighederne taget i betragtning, bero på en konkret vurdering, 

hvorfor der er mere at finde om dette emne i retspraksis. Netop i praksis er det ikke altid lige let at 

vurdere, hvorvidt nyhedskriteriet er opfyldt. Dette kræver en omfattende og grundig undersøgelse, 

idet den pågældende patentmyndighed skal påse og undersøge tidligere patentansøgninger samt 

internationale databaser.   
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2.3.2.3. Opfindelseshøjde 

Begrundelsen for indførelsen af lovkravet om opfindelseshøjde skal søges i forskellige forhold. 

Først er grænsedragningen mellem nyhedskriteriet og opfindelseshøjden er ikke skarpt opdelt, 

hvorfor disse som oftest bør opfattes som en helhed
87

. Kravet om opfindelseshøjde danner så at sige 

grundlag for, at det basale krav om nyhed får et reelt indhold. På den måde undgår man, at 

opfindelsen, i forsøg på at opnå patent, beskrives på en sådan måde, at den formelt set kan anses for 

at være ny uden i virkeligheden at have grader af nyhedsværdi. Derudover er det væsentligt for 

opfyldelse af kravet om opfindelseshøjde, at der foreligger en reel forbedring af den foreliggende 

teknologi, sådan at en mindre betydningsfuld ændring ikke kan føre til patent
88

. Det vil altså sige, at 

en opfindelse afvises fra patentering, hvis den er væsentligt identisk med en allerede foreliggende 

opfindelse. Bestemmelsen om opfindelseshøjde er derfor et vigtigt element, som i høj grad bidrager 

til afgørelsen af, hvilke opfindelser der bør tildeles en eneret. På baggrund heraf står det klart, at 

kravet om opfindelseshøjde er et objektivt krav, hvilket indebærer, at der som nævnt skal være en 

forholdsmæssig stor afstand mellem den opfindelse, hvorpå der søges patent, og den i forvejen 

kendte teknik. I praksis skal opfindelseshøjden vurderes ud fra en helhed, hvilket betyder, at enkelte 

elementer i opfindelsen gerne må være kendt fra før, så længe at helheden er ny og innovativ. I dag 

ser man ofte, at opfindelser består af kendte elementer, som er udviklet og kombineret på nye 

måder. Dette gælder også for medicinalbranchen, hvor der blandt andet arbejdes med 

sammensætninger af kemiske stoffer, som allerede er kendte. Det nyskabende element afhænger af, 

hvordan disse stoffer er sammensat og behandlet, hvorfor det færdigudviklede præparat kan 

patenteres, hvis det opfylder kriteriet om opfindelseshøjde. Hvorvidt opfindelsen adskiller sig 

væsentligt fra den allerede kendte teknik vurderes ud fra fagmandskriteriet. Dette er defineret i PTL 

§ 8, stk. 2 og er baseret på en almindelig praktikers viden og evne indenfor emnet.  

 

2.4. Lægemiddelpatent 

2.4.1. Typer af lægemiddelpatent 

For at identificere hvilke typer af lægemiddelpatenter, der er tilgængelige, er det nødvendigt først at 

få defineret, hvad et lægemiddel er, og hvad dette består af. Ifølge lægemiddelloven er definitionen 

på et lægemiddel beskrevet i § 2, stk. 1, 1), hvilken bestemmer, at et lægemiddel er enhver vare, 
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som er bestemt til at tilføres mennesker eller dyr for at behandle, forebygge, genoprette, ændre eller 

for at påvirke legemsfunktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk 

virkning
89

. Et lægemiddel består af et aktivt stof, også kaldet et virksomt stof eller lægemiddelstof, 

samt en række af forskellige hjælpestoffer, hvilke er nærmere defineret i lægemiddellovens § 2, stk. 

1, 3), henholdsvis § 2, stk. 1, 4). Alle lægemidler har desuden et handelsnavn, som dog ikke altid 

antyder, hvilket aktivstof præparatet indeholder. Dette kan eksempelvis være handelsnavne som 

Panodil, Pamol og Pinex. Disse præparater har til fælles, at de alle indeholder aktivstoffet 

Paracetamol, som er et stof, der virker smertelindrende. Det aktive stof er det stof, som skal 

behandle den pågældende sygdom eller symptomer. Hjælpestoffer er stoffer, som ikke har 

sygdomsbehandlende eller terapeutisk effekt, og som på samme tid ikke må påvirke aktivstoffets 

fysiske eller kemiske egenskaber. Hjælpestoffer kan have mange funktioner, idet de kan bruges som 

den basis, hvori man blander den ønskede mængde aktivstof. Derudover benyttes de til at korrigere 

smag og udseende i lægemidlet, ligesom det kan bruges til at forbedre holdbarheden
90

. 

Opbygningen af disse stoffer danner altså grundlag for et lægemiddel. Der findes forskellige typer 

af lægemiddelpatenter, hvorpå grundpatentet kan variere. alt afhængig af hvad der ønskes beskyttet. 

Grundpatentet kan udgøre et patent, der beskytter selve produktet, hvilket kaldes produktpatent. 

Grundpatentet kan ligeledes bestå af en fremgangsmåde til fremstilling af produktet, som kaldes 

fremgangsmådepatent, eller en anvendelse af produktet kaldet anvendelsespatent.  

 

2.4.2. Produktpatent 

Grundpatentet kan som nævnt udgøre et produktpatent eller, som det oftest omtales inden for 

lægemiddelindustrien, et stofpatent. Dette betyder, at der tildeles patent på et aktivt stof. I henhold 

til PTL § 8, stk. 2, 2. pkt. skal en bestemt anvendelse af det pågældende stof ikke angives i 

patentkravet. For at der kan opnås patent på et stof, skal patenterbarhedsbetingelserne vedrørende 

industriel udnyttelse, nyhedskrav og opfindelseshøjde være opfyldt. I praksis foregår det som oftest 

på den måde, at et patent på kemiske forbindelser bygges op omkring én forbindelse med en almen 

formel, hvorpå denne forbindelse beskrives med angivelse af fysiske og kemiske karakteristika. 

Denne beskrivelse vil i patentkravene blive formuleret utrolig bredt, idet patenthaveren ønsker at 

opnå en så vidtrækkende beskyttelse som muligt. Det faktum, at der på et præparat kan meddeles 
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stofpatent, udelukker ikke muligheden for ligeledes at opnå fremgangsmådepatent eller 

anvendelsespatent på samme, så længe kravene herfor er opfyldt. 

 

2.4.3. Fremgangsmådepatent 

Et fremgangsmådepatent kaldes også for et procespatent, og det er et patent, der opnås på en 

bestemt fremgangsmåde. Dette vil sige, at hvis man har udviklet en bestemt måde at gennemføre en 

specifik proces på, kan man få patent på denne fremgangsmetode. Fremgangsmådepatenter giver i 

henhold til PTL § 3, stk. 1, 2) en eneret til at anvende en fremgangsmåde, der er genstand for 

patent. Dette indebærer endvidere, at tredjemands brug af denne fremgangsmåde vil udgøre en 

patentkrænkelse. Fremgangsmådepatentet kan meddeles, selvom det pågældende aktivstof i 

forvejen er kendt inden for lægemiddelindustrien
91

. For at erhverve sig et fremgangsmådepatent 

skal opfindelsen opfylde patenterbarhedsbetingelserne om industriel udnyttelse, nyhed og 

opfindelseshøjde. 

 

2.4.4. Anvendelsespatent 

Anvendelsespatent kaldes også for et 2.-identifikationskrav, og tildeles den, som har udviklet eller 

opdaget en ny anvendelse af et allerede kendt stof, jf. PTL § 2, stk. 5. Dette vil sige, at man 

anvender en eksisterende og kendt forbindelse i en ny sammenhæng. Anvendelsen, der skal 

patenteres, skal fremgå af patentansøgningen, og ligesom med stof- og fremgangsmådepatenterne 

skal anvendelsespatentet opfylde patentkravene om industriel udnyttelse, nyhed og 

opfindelseshøjde. Anerkendes dette, vil der herefter være tale om et anvendelsespatent, hvorpå 

denne anvendelsesform ikke må krænkes.  

 

2.5. Markedsføringstilladelse 

2.5.1. Markedsføringstilladelser for lægemidler 

En medicinalvirksomhed kan ikke sende deres præparat på markedet uden en 

markedsføringstilladelse. Reglerne herfor er reguleret af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en 

fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler
92

. Dennes artikel 6, stk. 1 bestemmer, at intet 

lægemiddel må markedsføres i en medlemsstat uden at der er udstedt en tilladelse til markedsføring 
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af den kompetente myndighed
93

. I direktivets artikel 8, er der fastsat nogle bestemte krav, som 

blandt andet vedrører forelæggelsen af resultaterne fra de prækliniske og kliniske forsøg. Disse krav 

sikrer, at der i medlemsstaterne er fastsat nogle minimumskrav, som lægemidlerne skal opfylde, før 

de kan markedsføres i medlemsstaten. En markedsføringstilladelse er gyldig i fem år, hvor der 

herefter er mulighed for fornyelse for fem år af gangen, i henhold til direktivets artikel 24. Formålet 

med denne femårige gyldighedsperiode er at sikre, at medlemsstaterne kan tage nye informationer i 

betragtning, når tilladelsen skal fornyes.  

 

Ved direktiv 2004/27/EF om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks 

for humanmedicinske lægemidler
94

, er der for generikaproducenterne åbnet op for en lettere adgang 

til markedsføringstilladelserne. Dennes artikel 10, stk. 6, blev ligeledes indført i dansk ret ved 

tilføjelsen af PTL § 3, stk. 3 nr. 4, ved lovændringen i 2007
95

. Bestemmelsen har betydning for 

generikaproducenterne, idet denne gør det muligt at udføre forsøg, foretage studier mv., hvis dette 

er nødvendigt i den videre proces for opnåelse af markedsføringstilladelse
96

.  Disse forudgående 

forsøg må foretages, uden at disse skal anses som en krænkelse af patentrettigheder, herunder 

eventuelle supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler. Generikaproducenterne må dog ikke 

påbegynde den egentlige produktion af lægemidlet, før patentbeskyttelsesperioden er udløbet
97

. 

Formået ved indsættelse af denne bestemmelse er at få generiske præparater på markedet så hurtigt 

som muligt efter patentudløb.  

 

2.6. Patentets varighed 

2.6.1. Patentudløb 

I henhold til PTL § 40 er et patents maksimale gyldighedstid 20 år regnet fra den dag, hvor 

patentansøgningen blev indleveret. Denne gyldighedsperiode er fastsat ud fra den tanke, at 

patenthaveren kan indhente dækning for sine forsknings- og udviklingsomkostninger samt opnå et 

rimeligt økonomisk overskud for sit bidrag til den teknologiske udvikling. Man har her vurderet, at 

en 20-årig periode må anses som værende rimelig. Ved ansøgninger med konventionsprioritet, 
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værende i overensstemmelse med § 6, løber fristen fra ansøgerens indlevering i Danmark, også 

selvom dette praktisk talt medfører en forlængelse af beskyttelsesperioden. Der gælder den samme 

patentbeskyttelsesperiode for alle opfindelser, men det er langt fra alle, som udnytter denne periode 

til ende. De fleste patenter holdes ikke aktivt i de 20 år, som de i princippet har ret til, hvilket blandt 

andet skyldes årsafgiftssystemet, hvorved årsgebyrerne er stigende op gennem perioden. Et patent 

holdes i gennemsnit aktivt i 10 år, og kun ca. 10 % af patenterne holdes aktive i hele den gyldige 

20-årige periode.  

 

2.6.2. Supplerende beskyttelsescertifikat 

Den oprindelige beskyttelsestid på 20 år er som oftest ikke tilstrækkelig, når patentet vedrører en 

række produkter, herunder navnlig lægemidler. Et lægemiddel må ikke bringes til omsætning, før 

der foreligger offentlige godkendelser, men af konkurrencemæssige grunde er det en nødvendighed 

at indlevere patentansøgningen, lige så snart opfindelsen er gjort, idet man ikke vil risikere, at 

konkurrenten får eneretten. Herefter foreligger en meget omfattende og langvarig proces for at få 

godkendt det pågældende produkt til markedsføring. Idet dette som oftest indebærer, at halvdelen af 

gyldighedsperioden er forløbet, før salget kan påbegyndes, kan et supplerende beskyttelsescertifikat 

for lægemidler udstedes.  Hjemmel til dette udgøres af PTL § 91, BEK kapitel 16 samt Europa-

Parlamentet og Rådets Forordning (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende 

beskyttelsescertifikat for lægemidler (LMF)
98

. Formålet med det supplerende beskyttelsescertifikat 

er at sidestille patenthaveren med patenter inden for andre områder og sikre, at han derved opnår en 

20årig beskyttelsesperiode. LMF finder anvendelse på ethvert produkt, der er patentbeskyttet i en 

medlemsstat, og som ikke må markedsføres som lægemiddel uden særlig tilladelse i henhold til den 

derom gældende lovgivning. Certifikater kan derpå udstedes for produkter, der er beskyttet ved et 

patent, og i sin egenskab af lægemiddel er underlagt kravet om meddelelse af en administrativ 

tilladelse forud for markedsføringen, jf. LMF artikel 2. 

 

Det patent, der kan udstedes certifikat for, grundpatentet, kan være et stofpatent, et 

fremgangsmådepatent eller et anvendelsespatent
99

. Grundpatentet kan være et dansk eller europæisk 

patent med virkning for Danmark. LMF artikel 3 fastfætter følgende betingelser, der skal være 
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opfyldt i Danmark på ansøgningstidspunktet for udstedelse af certifikat
100

. Disse betingelser 

indebærer, at produktet skal være beskyttet af et gyldigt grundpatent, jf. LMF artikel 3, litra a. Der 

skal være udstedt en gyldig tilladelse til markedsføring af produktet som lægemiddel i henhold til 

LMF artikel 3, litra b, der samtidig skal være den første tilladelse til markedsføring af produktet 

som lægemiddel, jf. LMF artikel 3, litra d. Det er desuden et krav, at der ikke tidligere har været 

udstedt certifikat for produktet, jf. LMF artikel 3, litra c. Ansøgning om et beskyttelsescertifikat for 

et dansk patent indsendes til Patent- og Varemærkestyrelsen, som står for at udstede certifikatet, 

hvilket ligeledes gælder for europæiske patenter med virkning for Danmark. Certifikatet forlænger 

som sagt beskyttelsesperioden og indebærer samme retsvirkning som grundpatentet
101

. 

Retsvirkningen indtræder på det tidspunkt, hvor grundpatentets beskyttelsesperiode udløber, altså 

20 år efter indleveringsdagen. Certifikatets løbetid svarer til det tidsrum, der er forløbet mellem 

datoen for indleveringen af ansøgningen om grundpatentet og datoen for meddelelsen af den første 

tilladelse til markedsføring i EU, minus fem år
102

. Certifikatets gyldighedsperiode kan dog aldrig 

overstige fem år.  

 

2.7. Patentkrumspringsstrategier    

2.7.1. Definition af patentkrumspring 

Patentkrumspring er et begreb, som anvendes inden for medicinalindustrien og dækker over, 

hvordan medicinalvirksomheder benytter forskellige metoder og strategier til at forny og forlænge 

et givet patent, og derved holde generiske konkurrenter ude af markedet. Der findes forskellige 

former for patentkrumspringsstrategier, hvorpå det i det følgende vil blive vist hvordan disse 

strategier anvendes og diskuteret hvorvidt virksomhederne opererer under de i lovgivningen 

fastsatte rammer.  

 

2.7.2. Patentklynger 

Patentklynger er et spind af patenter, som dækker ét lægemiddel
103

. Disse patenter overlapper 

hinanden og danner derved en meget tæt og effektiv beskyttelse. Det ses ofte, at der er utrolig 

mange patenter knyttet til ét enkelt lægemiddel. Det er almindelig set, at originalproducenterne 

søger en meget bred beskyttelse og derved tager patent på både formularer, doseringsforhold, 
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processer mv.
104

. Det er før set at et enkelt lægemiddel har været beskyttet af op til 1300 patenter 

inden for Europa
105

. Der skabes derved et lag af patenter, som sikrer en bred beskyttelse af 

eneretten, og derved gør det svært for generikaproducenterne
106

 at indtræde på markedet.  

 

2.7.2.1. Anvendelse af patentklynger som strategi 

Som led i sin patentstrategi ses det ofte, at originalproducenten indleverer sine patentansøgninger på 

forskellige tidspunkter, gerne over en årrække. Som udgangspunkt patenterer originalproducenten 

først det aktive stof for senere hen at patentere fremgangsmåde mm. Derved opnår 

originalproducenten en delbeskyttelse af præparatet, som rækker længere end stofpatentet. Dette 

betyder, at ved stofpatentets udløb, har originalproducenten stadig et hav af patenter, som stadig 

beskytter præparatet og eneretten på den ene eller anden måde. Dette kan skabe en usikkerhed for 

generikaproducenterne idet det kan være utrolig kompliceret at gennemskue de stadig gældende 

patenter, som originalproducenten besidder. Selvom et stofpatent er udløbet, kan nettet af patenter, 

som ligger rundt om, hindre og afskrække generikaproducenternes indtræden på markedet. Disse vil 

naturligvis ikke være interesserede i, at originalproducenten anlægger sag mod dem med påstand 

om patentkrænkelse.  

 

2.7.2.2. Juridiske forbehold 

Som nævnt har artikel 10, stk. 6 i direktiv 2004/27/EF om ændring af direktiv 2001/83/EF om 

oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler samt § 3, stk. 3 nr. 4 i PTL, 

givet mulighed for, at generikaproducenterne kan foretage forudgående forsøg og andre handlinger 

på basis af originalproducentens præparat til opnåelse af markedsføringstilladelse, uden at dette skal 

anses som en krænkelse af originalproducentens eneret. Denne bestemmelse har til formål at give 

generikaproducenterne hurtig adgang til markedet efter patentudløb, men dette kan vise sig at være 

vanskeligt, hvis originalproducenten har opbygget et stort patentnet. Det betyder, at selvom 

generikaproducenten benytter sig af denne regel ved at foretage forudgående forsøg og dertil 

hørende handlinger, vil de generiske præparater ikke komme på markedet direkte efter 

originalproducentens patentudløb, idet originalproducenten vil sagsøge generikaproducenten ved 

brug af det patentnet, han har dannet. Derfor får reglen ikke den ønskede effekt, og pointen med, at 
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de forudgående forsøg skal få generikapræparater hurtigt på markedet efter patentudløb, falder lidt 

igennem.  

 

Formålet med patentretten er at tildele opfinderen en eneret, når en opfindelse er gjort. Dette er en 

nødvendighed, idet stærk patentbeskyttelse fremmer ex ante incitamenter til at innovere. 

Udgangspunktet er derfor, at alle virksomheder har ret til at søge om patent, selv hvis 

sandsynligheden for, at få et sådant tildelt er meget lille. Denne ret medfører altså, at virksomheder 

ikke kan begrænses i at indsende patentansøgninger, som kan udløse et eventuelt patent. En 

medicinalvirksomhed, som benytter sig af at indsende flere patentansøgninger, vil argumentere for, 

at de søger at beskytte deres eneret på en så oprigtig og effektiv måde som muligt. Det vil sige, at 

de vil dække eventuelle ”huller” i beskyttelsen, således at der ikke er nogen konkurrenter eller 

generikaproducenter, som kan udnytte disse i beskyttelsesperioden.  

 

EU-Kommissionen iværksatte den 15. januar 2008 en sektorundersøgelse af medicinalsektoren, 

hvori man har undersøgt konkurrencevilkårene inden for medicinalindustrien, idet man havde 

mistanke om, at denne ikke fungerede optimalt
107

. Undersøgelsen varede fra 2000 til 2007, men for 

nogle dele af undersøgelsen blev der foretaget opdateringer frem til 2008. Den endelige rapport stod 

færdig den 09. juli 2009
108

, hvor den samtidig blev offentliggjort. Fremover når der henvises til 

denne undersøgelse vil vi referere til ”sektorundersøgelsen”.  

 

EU-Kommissionen har i sektorundersøgelsen taget stilling til problematikken vedrørende 

patentklynger. De understreger, at en kombineret brug af flere forskellige metoder, som i sig selv er 

lovlige, er en legitim handling, som ikke kan forbydes
109

. Derfor, hvis opfindelsen er ny, har 

opfindelseshøjde og er anvendelig som industriel udnyttelse, er produktet patenterbart og kan nyde 

beskyttelse. Der er altså som udgangspunkt ikke nogen juridiske hindringer for at patentbeskytte sit 

produkt gennem flere ansøgninger, hvorfor disse patentklynger lovligt kan opbygges. Alligevel kan 

det argumenteres, at det er et problem, hvis patentering tillades i tilfælde, hvor den juridiske 

begrundelse for dem må siges at være meget lille. Generikaproducenterne vil altså mene, at dette er 

tilfældet for en stor del af de meddelte patenter i patentklyngen, hvorfor de kalder disse for svage 
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patenter
110

. Det er på baggrund heraf nødvendigt at foretage en analyse af, om der er behov for at 

stille strengere krav til patenterbarhedsbetingelserne om nyhed, opfindelseshøjde og industriel 

udnyttelse. Denne vil blive foretaget i afsnit 2.7.3.2. 

 

2.7.3. Originalproducentens introduktion af ny version af gammelt lægemiddel 

Det er en nødvendighed, at der forskes videre på allerede kendte præparater, da der ofte kan være 

tale om betydelige forbedringer af eksisterende lægemidler. I den forbindelse arbejdes der som 

oftest med de samme molekyler, som førstegenerationspræparatet indeholder, hvor der her tilføres 

en grad af innovation. Når en medicinalvirksomhed står overfor et patentudløb, vil de som oftest 

lancere næste generation af lægemidlet, som de kan få et nyt patent på. Dette kaldes et 

andengenerationslægemiddel og er en modificeret udgave af det forhenværende patenterede 

præparat. Opfylder andengenerationspræparatet kravene om nyhed, opfindelseshøjde og industriel 

udnyttelse er det intet i vejen for, at medicinalvirksomhederne får et nyt patent på disse præparater.  

 

2.7.3.1. Anvendelse af andengenerationslægemiddel som strategi 

Ifølge sektorundersøgelsen lancerede originalproducenterne andengenerationslægemidler for 40 % 

af de lægemidler som blev undersøgt, hvis patenter udløb i perioden 2000 til 2007. Der er udvist en 

del skepsis overfor disse andengenerationslægemidler, idet disse beskyldes for udelukkende at blive 

benyttet som strategi til at forny sit patent. I praksis fungerer det på den måde, at 

andengenerationslægemidlet lanceres et års tid før patentet på førstegenerationslægemidlet 

udløber
111

. Originalproducenten bruger her en del ressourcer på at markedsføre sit 

andengenerationspræparat, idet man ønsker at få patienter til at skifte til den nye medicin, inden en 

generisk version af førstegenerationspræparatet kommer på markedet. På samme tid når landets 

læger at vænne sig til, at udskrive det nye præparat, hvorfor de generiske præparater til 

førstegenerationslægemidlet, som kommer på markedet et års tid efter, nu anses for at være et 

gammelt præparat, som lægerne som oftest ikke vil skifte patienterne tilbage på. Nogle 

førstegenerationslægemidler bliver endda trukket tilbage fra markedet allerede et par måneder efter 

lanceringen af andengenerationspræparatet
112

. Dette gør det endnu vanskeligere for 

generikaproducenter at indtræde på markedet, idet læger og patienter formentlig vil være 

påpasselige med at anvende et generisk præparat, hvor originalpræparatet er trukket ud af markedet.  
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Er en generikaproducent uenig med den pågældende patentudstedelse, kan denne udnytte den ni 

måneders fastsatte indsigelsesfrist, jf. PTL § 21 og EPK artikel 99 (1). Sektorundersøgelsen 

påpeger, at indsigelsesprocenten ved EPO konsekvent er højere for medicinalsektoren. Ifølge de 

samlede oplysninger rejste generikaproducenter næsten udelukkende indsigelse mod 

andengenerationslægemidler. I de sager, hvor der blev rejst indsigelse, fik generikaproducenterne 

medhold i 75 % af de afgørelser, der blev truffet af EPO i årene mellem 2000 og 2007, og i andre 

15 % af tilfældene blev originalpatentets rækkevidde indskrænket
113

. Er den ni måneders 

indsigelsesfrist udløbet, kan generikaproducenten ønske patentet ugyldiggjort ved de nationale 

domstole
114

. De nationale domstole hos de enkelte medlemsstater er netop kompetente til at 

bestemme gyldigheden af et patent. Et patent kan derved tilbagekaldes og kendes ugyldigt ved dom 

efter reglerne i EPK artikel 138 og PTL § 52. Dette kan dog være en bekostelig affære, hvorfor 

generikaproducenten om muligt vil benytte den ni måneders indsigelsesfrist. 

 

2.7.3.2. Analyse af patenterbarhedskravene 

Andengenerationspræparater patenteres ofte, men der er som nævnt en del kritik på dette område. 

Kritikken går på, om patenterbarhedsbetingelserne, her særligt kravet om opfindelseshøjde, er 

opfyldt for disse præparater. En ansøgning, som opfylder patenterbarhedsbetingelserne, kan ikke 

nægtes patent, uanset på hvilket tidspunkt ansøgningen indleveres, hvad intentionerne bag 

ansøgningen er, og hvordan patenterne omtales i virksomhedens interne strategidokumenter. 

Desuden diskuteres det, hvorvidt disse ændringer kan anses for at være reelle forbedringer, specielt 

med hensyn til deres terapeutiske effekt
115

. Ændringerne i lægemidlet kan være ganske beskedne, 

hvorfor det anfægtes, at den pågældende ændring er en ligegyldig justering af præparatet, som 

derfor ikke burde kunne patenteres. Andengenerationspræparatet, som originalproducenten 

fremstiller, kan bestå i en ny måde, hvorpå stoffet absorberes. Med basis i den eksisterende pille 

fremstilles denne i stedet som f.eks. en smeltetablet, hvorved denne patenteres
116

. En anden 

mulighed er, at originalproducenten øger hastigheden af lægemidlets optagelse i kroppen og opnår 

patent på dette.  
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Et konkret eksempel på lancering af et andengenerationslægemiddel er Cipralex, som blev 

videreudviklet på baggrund af Cipramil. Begge præparater fremstilles af medicinalvirksomheden 

Lundbeck, som ligeledes har opnået patent på disse. Præparaterne anvendes til behandling af 

depression og angst
117

. Cipramil indeholder aktivstoffet citalopram, hvor Cipralex består af 

aktivstoffet escitalopram. Meget forenklet kan forskellen på de to præparater forklares rent kemisk 

ved, at escitalopram er (S)-stereoisomeren af citalopram
118

. Dette betyder, at Lundbeck har isoleret 

den del af citalopram, hvor effekten af stoffet sidder, hvorfor der med escitalopram kan gives halv 

dosis sammenlignet med citalopram for at opnå samme effekt. Cipralex indeholder altså kun den 

aktive del af lægemiddelstoffet i oprenset form, som kaldes escitalopram. Escitalopram virker 

muligvis lidt hurtigere og marginalt bedre end citalopram på svært deprimerede patienter, idet det 

dog er et spørgsmål, om denne marginale forskel har praktisk betydning
119

. Udgangspunktet er, at 

der ikke er noget til hinder for at få patent på et kendt lægemiddel, der er blevet videreudviklet og 

optræder i en ny form og sammenhæng, hvis den opfylder de sædvanlige kriterier for at få udstedt 

et patent
120

. Hvorvidt ændringen i andengenerationspræparatet, Cipralex, indeholder en reel 

forbedring i forhold til det forhenværende præparat, Cipramil, er en teknisk og faglig vurdering som 

ligger ude for vore kompetencer. Baseret på de gældende betingelser for patent, må vi dog antage at 

forbedringen har været reel. Det vil derfor være relevant at undersøge patentbetingelserne nærmere, 

navnlig kravet til opfindelseshøjde. 

 

Netop kravet til opfindelseshøjde er blevet kritiseret idet man mener, at kravene hertil er faldet
121

. 

Yderligere går kritikken på, at der udstedes patent på opfindelser, som ikke ville være blevet 

patenteret før i tiden, hvorfor det er nødvendigt at stramme kravet. For at finde ud af om kravet til 

opfindelseshøjden er faldet, er det nødvendigt at redegøre for, hvordan patentsystemet håndterer 

opfindelseshøjde. Vurderingen af, om der foreligger den fornødne opfindelseshøjde, er baseret på 

kravet om, at opfindelsen ikke må være nærliggende for en fagmand på området, jf. PTL § 8, stk. 2. 

Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger den fornødne opfindelseshøjde, vil altid bero på en 

konkret, sagkyndig vurdering, som foretages af patentmyndigheden i hvert enkelt land. Det er ikke 

muligt at måle om opfindelseshøjden er faldet, da der ikke er tale om en kvantificerbar størrelse. 
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Der er imidlertid forskellige indikatorer, som kan underbygge eller svække påstanden om en 

generelt faldende opfindelseshøjde. En måde at efterprøve udsagnet om en faldende 

opfindelseshøjde på er at undersøge, om forholdet mellem antallet af ansøgte patenter og meddelte 

patenter har ændret sig. Det vil sige, at det ønskes undersøgt hvorvidt der udstedes flere patenter pr. 

ansøgning end førhen. Her er det nødvendigt at undersøge både Patent- og Varemærkestyrelsen 

samt EPO’s udstedelsespraksis, idet Danmark har tiltrådt EPK.  

 

Figur 1: Patent- og Varemærkestyrelsen og EPO’s patentudstedelser i procent (se ligeledes bilag 1) 

 

 

 

Diagrammet belyser først og fremmest det faktum, at EPO udsteder langt flere patenter end Patent- 

og Varemærkestyrelsen. I perioden fra 2007 til 2014 udstedte EPO i gennemsnit patent på 41,4 % af 

de indkomne ansøgninger, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen i samme periode kun udstedte 

patent på 12,7 %. Kigger man på grafen for EPO, får man alligevel et indtryk af, at EPO’s 

udstedelse af patenter har ligget relativt jævnt i perioden. Der ses altså ingen større udsving som 

indikerer, at EPO har udstedt flere patenter end førhen. Kigger man på grafen for Patent- og 

Varemærkestyrelsen ses en stigning i antal meddelte patenter i specielt 2013 og 2014. I både 2013 

og 2014 er der udstedt cirka dobbelt så mange patenter som de foregående år. Dette kan enten 

indikere, at Patent- og Varemærkestyrelsens krav til opfindelseshøjde er faldet hen over de seneste 
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år, eller at den danske patentmyndighed forsøger at tilnærme sig EPO’s praksis og derved tildele 

patent på flere ansøgninger.  

 

Inden vi konkluderer på ovenstående, er det nødvendigt at kigge på andre faktorer, som kan have 

haft en indvirkning på den øgede patentudstedelse hos Patent- og varemærkestyrelsen. Et fald i 

medarbejdere eller en hurtigere og kortere sagsbehandlingstid kan spille en væsentlig rolle i den 

forbindelse
122

. Er der skåret ned på antal medarbejdere eller er sagsbehandlingstiden blevet 

forkortet, vil sagsbehandleren have kortere tid til at undersøge og sammenligne opfindelsen med 

allerede kendte opfindelser. Derfor ville undersøgelsen af patentbetingelserne blive overfladisk, og 

der kunne være tendens til at udstede flere patenter. Da der i denne periode hverken har været et 

fald antal medarbejdere
123

 eller en forkortelse af behandlingstiden
124

, kan disse faktorer ikke ligge 

til grund for den forhøjede patentudstedelse hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Hvis lovgiver i 

denne periode har ændret i patentloven, kan dette ligeledes have en indvirkning. Dog er der ikke 

blevet ændret i patentloven på et område, som kan have betydning for antallet af 

patentudstedelser
125

. På baggrund heraf kan disse forhold altså ikke lægges til grund for den øgede 

patentudstedelse.  

 

En mulighed er, at Patent- og Varemærkestyrelsen forsøger at nærme sig EPO’s praksis. Efter at 

Danmark er blevet medlem af EPK, gælder det endvidere, at EPO’s praksis må være normgivende 

for vores nationale praksis vedrørende patentudstedelsen, for så vidt angår de principielle 

synspunkter om patenterbarhed, opfindelseshøjde mm.
126

 At vi skal følge EPO’s principielle 

synspunkter er ret oplagt, idet en opfinder jo har valget mellem at søge patent i Danmark via den 

danske eller europæiske patentmyndighed. Det vil derfor ikke give nogen mening, hvis den danske 

myndighed nægter at udstede et patent, som ville kunne opnås via EPO. Da Danmark har været 

medlem af EPK i over 20 år, vil det være en smule besynderligt, at tilnærmelsen af EPO’s praksis 

først skulle ske nu. Det kan selvfølgelig være en mulighed, at der i denne periode er sat ekstra fokus 

på dette.  Hvert år udarbejder Erhvervs- og Vækstministeriets departement i samarbejde med 

Patent- og Varemærkestyrelsen en resultatkontrakt, som angiver styrelsens vigtigste målsætninger 
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og resultatmål for året
127

. Man må formode, at det i netop denne kontrakt ville være anført, hvis 

Patent- og Varemærkestyrelsen skulle have ekstra fokus på at nærme sig EPO’s udstedelsespraksis. 

Dette spørgsmål bliver hverken drøftet eller nævnt i kontrakterne, hvorfor vi må antage, at Patent- 

og Varemærkestyrelsen ikke har haft dette tiltænkt.   

 

Tilbage står nu den faldende opfindelseshøjde som årsag til den øgede patentudstedelse. EPO’s 

praksis vedrørende patentudstedelser har som nævnt ligget forholdsvis konstant i en længere 

årrække, hvorfor der ikke kan være tale om en faldende opfindelseshøjde i EPO.  Derimod kan de 

senere års tal, på antal patenter udstedt af Patent- og Varemærkestyrelsen, indikere, at kravet til 

opfindelseshøjde er faldet i Patent- og Varemærkestyrelsens praksis. Det er dog tvivlsomt, om man 

kan bebrejde den danske patentmyndighed for at slække på kravet om opfindelseshøjde, da de 

udsteder langt færre patenter pr. indleveret ansøgning end EPO. Som en naturlig konsekvens af 

vores medlemskab af EPK, vil det ikke give mening, at Patent- og Varemærkestyrelsen strammer 

kravet og nægter patent for manglende opfindelseshøjde, også selvom styrelsens krav hertil skulle 

være faldet, idet ansøgeren som nævnt blot kan opnå patent gennem EPO. Det øgede antal 

patentudstedelser kan altså underbygge teorien om, at Patent og Varemærkestyrelsen ikke stiller 

lige så strenge krav til opfindelseshøjden, som de før har gjort. Dog vil det ikke give mening at 

regulere dette, da EPO har lagt en blødere retningslinje for vurdering af patenterbarhedskravene, 

som resulterer i flere patentudstedelser. Sektorundersøgelsen har som nævnt ovenfor i øvrigt bevist, 

at generikaproducenterne får medhold i langt størstedelen af indsigelsessagerne vedrørende 

andengenerationslægemidler, hvorfor dette kan pege i retning af, at EPO udsteder for mange 

patenter på andengenerationslægemidler. Dette kan være en indikation af, at EPO bør opstramme 

deres krav til særligt opfindelseshøjde, når originalproducenten ønsker at patentere et 

andengenerationslægemiddel.  

 

2.7.4. Retssager om patentkrænkelse mod generikaproducenter 

De af originalproducenten anlagte retssager mod generikaproducenter, udløser en væsentlig 

forsinkelse i generikaproducenternes indtræden på markedet. Der ses at være en øget tendens til at 

originalproducenten benytter disse retssager til at holde sine generiske konkurrenter ude af 

markedet og derved forlænge sin patentbeskyttelsesperiode.    
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2.7.4.1. Anvendelse af retssager som strategi  

Når originalproducentens stofpatent udløber, hvilket typisk er det patent, som originalproducenten 

først tager, vil originalproducenten stadig have patent på fremstillingsmetoder mm. Idet stoffet 

bliver tilgængeligt og kan anvendes af generikaproducenter, vil originalproducenten anlægge sag 

mod generikaproducenten, eksempelvis med påstand om, at denne anvender den stadigt patenterede 

fremgangsmåde. Originalproducenten kan derved benytte den opbyggede patentklynge til at 

sagsøge generikaproducenten for krænkelse af deres fremgangsmådepatent eller andre stadigt 

gældende patenter. Disse retssager er en langvarig proces, og det tager som oftest måneder eller år, 

før de er afgjort. Derudover er en retssag en bekostelig affære, hvorfor originalproducenten i denne 

sammenhæng kan benytte sig af de mindre generikaproducenters knappe ressourcer. Ved gentagne 

gange at benytte sig af muligheden for at anlægge sager mod generikaproducenten samt at anke 

afgjorte domme til ovenstående instans, kan originalproducenten bevare deres monopol på 

markedet. Originalproducenten har altså et stærkt incitament for at anlægge sag mod 

generikaproducenterne, idet deres patentbeskyttelse forlænges, uanset hvordan sagsforløbet 

afvikles.  

 

2.7.4.2. Patentbeskyttelsens omfang 

Originalproducenten anlægger retssag mod en generikaproducent med påstand om, at 

generikaproducenten har krænket originalproducentens patent. Det er derfor nødvendigt at 

klarlægge, hvor bred patentbeskyttelsens omfang er, herunder hvornår der er tale om en krænkelse. 

Patenters beskyttelsesomfang bestemmes efter dansk ret af patentlovens § 39, hvis ordlyd er som 

følger, Patentbeskyttelsens omfang bestemmes af patentkravene. Til forståelse af patentkravene kan 

vejledning hentes fra beskrivelsen
128

. Formuleringen genfindes i EPK, hvis artikel 69 ligeledes 

bestemmer patenters beskyttelsesomfang, The extent of the protection conferred by a European 

patent or European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, 

the description and drawings shall be used to interpret the claims
129

. Til EPK artikel 69 er 

fortolkningsprotokollen tilknyttet, hvor denne har til formål at præcisere og definere EPK artikel 69 

yderligere. Dette fortolkningsbidrag, der retligt udgør en del af EPK, er ligeledes betydningsfuldt 

for dansk ret. Derudover udgør retspraksis en væsentlig retskilde ved fastlæggelsen af patenters 

beskyttelsesomfang. Det følger af PTL § 8, stk. 2 og BEK § 13, stk. 1, at en patentansøgning 
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skal indeholde patentkrav. Patentkravet skal angive, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de 

tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning
130

. Det er opfinderen selv der 

har pligt til at definere sin opfindelse, således at innovationen herigennem fremtræder på en klar og 

tydelig måde. Denne angivelse, skal benyttes ved fastlæggelsen af beskyttelsens omfang. 

Patentkravene udgør derfor det centrale element ved fastlæggelsen af beskyttelsens omfang, men 

fordi opfinderen selv skal definere sin opfindelse i patentkravene, åbnes der samtidig op for, at 

beskyttelsen formuleres meget bredt. Dette har opfinderen selvsagt en væsentlig interesse i, idet han 

ønsker en så vidtrækkende beskyttelse som muligt.  

 

Ved krænkelsesvurderingen vil udgangspunktet være rettens fortolkning af patentkravene
131

. Drejer 

krænkelsen sig om et stofpatent kan den kemiske sammensætning forholdsvis nemt sammenlignes, 

hvorfor krænkelsesvurderingen som oftest ikke vil være så lang en proces. Anderledes er det at 

vurdere fremgangsmådepatenter til fremstilling af den kemiske sammensætning. I det omfang der 

ikke foreligger en ordret krænkelse, må krænkelsesspørgsmålet afgøres ved en afvejning af sagens 

omstændigheder. Her vil processen som oftest være lang, idet det vil være nødvendigt, at indbringe 

diverse vidner som fx videnskabsmænd, professorer, forskere mm., som kan klarlægge begge 

parters fremgangsmetode. Ved afgørelsen af om der foreligger en krænkelse af det pågældende 

fremgangsmådepatent vil retten skulle foretage en rimelighedsafvejning mellem på den ene side, en 

passende beskyttelse for patenthaveren og på den anden side en rimelig retssikkerhed for den 

påståede krænker
132

. Vurderingen af, hvad der må anses som en passende beskyttelse, må tage 

udgangspunkt i de reale hensyn bag patentsystemet. Det vil sige, at det pågældende patents positive 

indvirkning på innovationen og den teknologiske udvikling bør tillægges stor betydning, men at 

beskyttelsen ikke bør gøres så bred, at det patentskabte monopol, går ind og påvirker eller hæmmer 

de samfundsmæssige interesser. Hensynet til den påståede krænkers retssikkerhed, indebærer at han 

med så stor sikkerhed som muligt, på forhånd skal kunne vurdere, om en given aktivitet er omfattet 

af et patent. Det følger heraf, at patentet skal tillægges en forholdsvis snæver beskyttelse, som 

omfatter så lidt som muligt, udover det der udtrykkeligt fremgår af patentkravene, og at 

fortolkningen af patentkravene som hovedregel skal ske i overensstemmelse med den natulige 

sproglige forståelse inden for det pågældende tekniske område
133

. Når der skal foretages en 
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vurdering af, hvorvidt et patent er krænket, bør sammenligningen foretages på baggrund af en 

helhedsvurdering og ikke ved de enkelte forskelle der måtte foreligge.  

 

Ved et produktpatent er det klare udgangspunkt efter dansk ret, at det er op til patenthaveren at 

bevise, at tredjemands produkt krænker patentet, hvis han mener, at dette er tilfældet. Drejer 

patentet sig derimod om et fremgangsmådepatent, og påstås dette krænket af patenthaveren, er det 

op til tredjemand at bevise, at der ikke er sket en krænkelse. Der er dermed tale om en omvendt 

bevisbyrde, hvilken er defineret i PTL § 64a
134

. PTL § 64 a, skal anvendes i sammenhæng med 

retsplejelovens § 413. Mere præcist indeholder denne bestemmelse en regel om at forbud kan 

nedlægges, hvis det godtgøres eller sandsynliggøres, at de handlinger, der søges forbudt strider mod 

rekvirentens ret
135

. Domstolene er ikke bundet til en bestemt beslutningsstruktur eller analysemodel 

ved afgørelsen af om der foreligger en krænkelse. Det er i stort omfang de civilprocessuelle regler 

om grundlaget for sagernes afgørelse, der bestemmer, hvilke spørgsmål der kan anses som 

omtvistede, og hvilke af disse spørgsmål dommerne nødvendigvis må tage stilling til for at kunne 

afgøre en konkret sag. Mere konkret betyder dette, at det er den måde hvorpå parterne vælger at 

tilrettelægge sagen, der er afgørende for sagens struktur og dermed for de valgmuligheder, 

dommerne har når de skal beslutte sig for, hvorledes de vil finde frem til den rette afgørelse i 

sagen
136

.  Efter en samlet bedømmelse, og alle omstændigheder er taget betragtning, vil retten tage 

stilling til om der foreligger en krænkelse. 

 

2.7.4.3. Lundbeck Pharma A/S - domme  

Sektorundersøgelsen er udarbejdet med fokus på præparater, som udløb for patentbeskyttelse i 2000 

til 2007.  Lundbecks stofpatent på aktivstoffet escitalopram udløb i 2009, mens deres patent på 

fremgangsmåden udløb i 2014. Selvom Lundbecks patentudløb ikke falder inden for tidsrammen 

fastsat i sektorundersøgelsen, giver denne et generelt indblik i, hvordan medicinalsektoren fungerer, 

hvorfor dennes observationer samt fakta godt kan sættes i relation til Lundbecks patentudløb. I 

sektorundersøgelsen fremgår det, at der i perioden fra 2000 til 2007 verserede 698 patenttvister 

mellem generika- og originalproducenter. Heraf endte 21,3 % med afgørelse fra en domstol, hvoraf 

generikaproducenten stod som vinder af sagen i 62 % af disse. Retssagerne blev i stort omfang 

indledt af originalproducenten, idet dennes påstand var at generikaproducenten havde krænket hans 
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patent. At originalproducenten håndhæver sine patentrettigheder ved retten er legitimt, jf. 

sektorundersøgelsen (537)
137

, hvilket ligeledes fremgår af artikel 7 i Den Europæiske 

Menneskeretskonvention
138

. Dette er en grundlæggende rettighed, som ikke kan indskrænkes. 

 

Lundbeck er en af de store spillere på markedet, og de er relativt raffinerede og begavede, når det 

kommer til patentstrategier samt at få så meget ud af dem som muligt. Det er derfor interessant at 

undersøge, hvordan Lundbeck har håndteret deres patentudløb på escitalopram i 2009. I årene fra 

2009 og frem har Lundbeck indledt en række retssager med påstand om generikaproducentens 

krænkelse af det stadigt gældende fremgangsmådepatent. Forholder vi os til retssagerne inden for 

Danmarks grænser, kan vi se et udsnit af retssagerne, som omfatter blandt andet Lundbeck A/S 

(rekvirenten) mod en generikaproducent (revisitus). Disse retssager angik mere specifikt, Lundbeck 

A/S mod Actacis A/S ved sag nr. FS FO-9921/2009 af 15. april 2010, Lundbeck A/S mod Teva 

Denmark A/S ved sag nr. FS 250-4567/2010 af den 10. juni 2010 og Lundbeck A/S mod 

Ratiopharm A/S ved sag nr. FS FO-405/2010 af den 22. september 2010.  

 

Patentbeskyttelsens omfang bestemmes af patentkravene, jf. PTL § 39 og EPK artikel 69. Normalt 

vil retten kunne foretage en krænkelsesvurdering baseret på patentkravet, men fordi retssagerne alle 

vedrører en eventuel krænkelse af Lundbecks fremgangsmådepatent kan retten ikke basere sin 

afgørelse på, om der foreligger en ordret krænkelse af Lundbecks patentkrav. 

Krænkelsesspørgsmålet må derfor finde sin afgørelse ved en rimelighedsafvejning af sagens 

konkrete omstændigheder, hvor der både tages hensyn til patenthaveren Lundbeck og 

generikaproducentens interesser. Det har i henhold til PTL § 64 a, været generikaproducentens 

opgave at bevise, at denne ikke krænker Lundbecks fremgangsmådepatent. PTL § 64 a skal 

anvendes i sammenhæng med retsplejelovens § 413, i forhold til kravene om bevis og bevisbyrde. 

Dette indebærer, at generikaproducenten med tilstrækkelig høj grad af sandsynlighed skal have ført 

bevis for, at man ikke krænker Lundbecks fremgangsmådepatent. Det er ikke en nem opgave for 

generikaproducenterne at løfte denne bevisbyrde, og dette lykkedes ej heller i ovenstående sager, 

idet byretten i samtlige tilfælde endte med give Lundbeck medhold.  
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Modparten anker samtlige domme. Disse tre retssager forløber over en årrække og har forskellige 

udfald. Lundbeck vinder over Teva Denmark A/S den 22. december 2010, hvor Østre Landsret 

stadfæster byrettens dom. Derudover vinder Lundbeck over Ratiopharm A/S den 29. juni 2011, 

hvor Højesteret stadfæster Østre Landsret dom. Lundbeck taber til Actavis A/S, den 30. oktober 

2013, hvor Højesteret tager Actavis A/S’ påstand om ophævelse af forbuddet til følge. Som det 

fremgår af dommene tillægger retten § 64 a stor betydning, idet generikaproducenten skal påvise at 

denne ikke krænker Lundbecks fremgangsmådepatent. Teva Denmark A/S og Ratiopharm A/S har 

altså ikke kunne påvise at de ikke krænker Lundbecks fremgangsmådepatent, hvorfor retten har 

opretholdt det nedlagte forbud. Anderledes gik det for Actavis A/S ved Højesteret, da Højesteret 

fandt det godtgjort at Acatcis A/S havde påvist at denne ikke krænker Lundbecks 

fremgangsmådepatent. Disse domme påviser, hvordan Lundbeck ved brug af retssager har formået 

at holde tre af sine større generiske konkurrenter ude af det danske marked indtil oktober 2013, hvor 

Actavis A/S fik medhold. 

 

Sektorundersøgelsen påpeger ligeledes, at 30 % af retssagerne blev anlagt mellem de samme parter 

i mere end én medlemsstat angående ét og samme lægemiddel. Dette sandes af Lundbeck, idet de 

har ført adskillige retssager vedrørende deres fremgangsmådepatent på escitalopram, blandt andet i 

Storbritannien, Australien, Canada og Tyskland
139

. Lundbeck førte i den forbindelse en større og 

utrolig vigtig retssag i Storbritannien vedrørende netop det patenterede fremgangsmådepatent på 

escitalopram. Sagens parter var Lundbeck mod Generics (UK) Limited & others, Arrow Generics 

Limited, Teva UK Limited og Teva Pharmaceuticals Limited. Lundbeck får den 10. april 2008 

medhold af The Royal Courts of Justice
140

, hvorpå generikaproducenterne anker dommen. Den 25. 

februar 2009 stadfæster House of Lords dommen
141

. Lundbeck formår her at afholde disse 

generiske producenter fra markedet indtil patentudløbet på fremgangsmåden i 2014.  

 

Sektorundersøgelsen påviser, at den gennemsnitlige varighed på retssagerne var på 2,8 år, hvor 

dette dog kunne variere fra alt mellem seks måneder til over seks år, afhængig af i hvilken 

medlemsstat retssagen verserede. Disse årelange retssager afholder altså generikaproducenter fra at 

komme på markedet, indtil der er faldet afgørelse i sagen hos en domstol. Dette resulterer i en 

væsentlig forlængelse af patentbeskyttelsen, idet generikaproducenten ikke må indtræde på 
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markedet før der er faldet afgørelse i sagen. På baggrund af de nævnte retssager kan man 

argumentere for, at Lundbeck blot har forsvaret deres intellektuelle ejendomsrettigheder, idet retten 

har givet Lundbeck medhold i en del af sagerne, hvorfor disse anlagte retssager har været 

berettigede. Hvad der i den forbindelse er utrolig vigtigt at nævne er, at sektorundersøgelsen 

påviser, at ud af de 698 patenttvister, der verserede, endte 31,9 % af sagerne med forlig. 

Sektorundersøgelsen fremstiller ligeledes, at 46,7 % af disse tvister ikke er afgjort, hvor der her er 

stor sandsynlighed for, at kravet er opgivet, eller at sagen stadig verserer. Dette kan være en stærk 

indikation af, at originalproducenten trækker sig, hvis de har en formodning om, at de vil tabe 

sagen. Hvis disse krav ikke blev opgivet eller forliget, men i stedet afgjort ved en domstol, ville 

originalproducenten med stor sandsynlighed tabe langt flere sager, hvorfor vi ville se, at det 

procenttal, hvor originalproducenten vinder sagen, ville være meget lavere. Der foreligger altså et 

noget uklart billede af retspraksis, idet originalproducenten kan forme og dreje denne til egen 

fordel. 

 

2.7.4.4. Patentforlig og andre aftaler 

I forlængelse af de nævnte de retssager er det altså uundgåeligt at nævne forlig og aftaler som led i 

patentstrategien. Antallet af patentretlige tvister kan se relativt begrænsede ud, hvilket ikke er 

tilfældet. Grunden til, at dette kan fremstå en smule misvisende, er, at en stor del tvister afgøres 

gennem forhandling mellem original- og generikaproducenten undervejs i processen
142

. I 

sektorundersøgelsen fremgår det, at i der i perioden fra 2000 og indtil juni 2008 blev indgået over 

200 forlig mellem original- og generikaproducenter. Undersøgelsen omhandlede ca. 49 lægemidler, 

hvoraf de 31 var store og anerkendte produkter, hvis patenter udløb i årene mellem 2000 og 2007. 

En stor del af disse forlig blev indgået i forbindelse med en retssag, hvoraf størstedelen af de 

resterende forlig blev indgået udenretsligt
143

. Det blev ligeledes fremlagt, at ved halvdelen af de i 

undersøgelsen indgåede forlig, blev generikaproducentens muligheder for at markedsføre sit 

produkt indskrænket. En betydelig andel af disse forlig indeholdt, udover en indskrænkning, en 

værdioverførsel fra originalproducenten til generikaproducenten, enten i form af direkte betaling 

eller ved fx en licensaftale. I over 20 forlig var der tale om direkte betalinger, og det samlede beløb, 

originalproducenter betalte til generikaproducenter, oversteg 200 mio. EUR
144

.  
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Som nævnt ovenfor vil originalproducenten forsøge at forlige, hvis han kan forudse, at risikoen for 

at tabe sagen er stor. Forlig kan også indgås mellem to parter i tilfælde, hvor begge parter er 

interesserede i at spare tid og omkostninger. Sektorundersøgelsens observationer stemmer meget 

godt overens med et opsigtvækkende forlig der i 2012 blev indgået mellem Lundbeck og Teva 

Pharmaceutical Industries Ltd. vedrørende præparatet, Cipralex. Ved indgåelse af dette forlig har 

parterne opgivet samtlige retssager, som involverer Lundbeck og Teva Pharmaceuticals Industries 

Ltd. eller deres datterselskaber. Forliget er selvsagt tophemmeligt, men det siges, at Teva 

Pharmaceuticals Industries Ltd. er gået med til at annullere samtlige retssager for at få 

særrettigheder til markedsføring af escitalopram på et senere tidspunkt
145

. Dette forlig har højt 

sandsynlig et økonomisk incitament, hvorfor begge parter har indhentet en fordelagtig økonomisk 

aftale. Netop Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. og dennes datterselskab Ratiopharm A/S har 

udgjort part i en stor del af de retssager, som har været ført vedrørende Cipralex. Disse retssager 

blev ved det indgåede forlig fuldstændig henlagt. 
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2.8. Juridisk delkonklusion  

Originalproducenter foretager patentkrumspring ved at anvende patentklynger og introduktion af 

andengenerationslægemidler i deres strategi. En producent har ret til at søge om ét eller flere 

patenter på et givet præparat, uanset hvad de bagvedliggende strategiske grunde måtte være. En 

patentklynge kan altså lovligt opbygges, idet der ikke er noget i vejen for at få flere patenter på ét 

præparat, så længe patentet opfylder patenterbarhedsbetingelserne. Der kan som udgangspunkt ej 

heller nægtes patent på et lægemiddel som opfylder disse betingelser. I forlængelser heraf, er 

patenterbarhedsbetingelserne blevet undersøgt nærmere. Her kunne det konstateres at Patent- og 

Varemærkestyrelsen samt EPO har forskellig udstedelsespraksis samt tilgange til kravene for 

patent, idet EPO i gennemsnit udsteder omtrent tre gange så mange patenter som Patent- og 

Varemærkestyrelsen. Det er vist at indsigelsesprocenten ved EPO er markant er højere for 

medicinalsektoren, idet generikaproducenter rejser en del indsigelser mod 

andengenerationslægemidler. Her får generikaproducenterne medhold i størstedelen af sagerne, 

hvilket antyder at EPO’s retningslinjer til kravene for udstedelse af patent af særligt 

andengenerationspræparater, er for bløde. Originalproducenten anvender ligeledes 

patentkrumspring ved at indlede en række retssager mod generikaproducenter. Disse retssager 

anlægges ved udløb af deres patent på aktivstoffet, med påstand om krænkelse af deres stadigt 

gældende fremgangsmådepatent. Af disse retssager vinder generikaproducenterne størstedelen af 

sagerne, men fordi originalproducenten indgår forlig og andre aftaler med generikaproducenterne, 

kan originalproducenten fremtvinge et misvisende billede af retspraksis.  

Det er blevet påvist hvordan originalproducenter anvender deres patentkrumspringsstrategier til at 

forlænge patentbeskyttelsesperioden, hvorved denne ligeledes eliminerer generiske konkurrenters 

adgang til markedet. Analysen har ligeledes bevist hvordan strategierne anvendes i forbindelse til 

hinanden, idet samtlige af de i afhandlingen nævnte strategier finder anvendelse og har en 

sammenhæng. Den gennemgående analyse af Lundbecks patentstrategier viser dette 

adfærdsmønster. Lundbeck opnår patent på deres andengenerationslægemiddel, Cipralex, hvorefter 

de opbygger en patentklynge, for til sidst at benytte den opbyggede patentklynge til at indlede 

retssager mod generikaproducenter. Uanset hvordan sagsforløbet afvikles vil Lundbeck have succes 

med at holde konkurrenter ude af markedet, gennem disse tre patentkrumspringsstrategier. I forhold 

til indholdet og formuleringen af de nugældende danske og europæiske patentlove samt 

dertilhørende tillægslove, er der intet juridisk til hinder for, at originalproducenter anvender disse 

patentkrumspringsstrategier.  
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3.1. Økonomisk analyse 

3.2. Det danske sundhedsvæsen 

3.2.1. Sundhedsvæsenets opbygning 

Det danske sundhedsvæsen er bygget op omkring tre hovedområder, som er sygehusvæsenet, 

praksissektoren og kommunale sundhedsopgaver
146

. Disse områder har overordnet set varierende 

formål og opgaver, men er oprettet og konstrueret på en måde, hvorpå de alle hænger sammen og 

komplementerer hinanden. Sygehusvæsenet består af almindelige eller specialiserede medicinske, 

kirurgiske, psykiatriske sygehuse. Sygehusene har til formål at behandle de danske borgere for 

sygdom, ligesom sygehusene foretager en del sundhedsvidenskabelig forskning. I Danmark er de 

fleste sygehuse offentlige og oftest ejet og styret af regionerne. Praksissektoren har til formål at 

levere nære sundhedstilbud til borgerne, hvorfor man tilrådestiller alment praktiserende læger, 

praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter m.fl.
147

 

Praksissektorens ydelser leveres i tæt samarbejde med sygehusvæsenet og de kommunale 

velfærdstilbud. Den almene praksis er de fleste borgeres indgang til sundhedsvæsenet, idet det 

typisk vil være her, borgeren henvender sig ved mistanke om sygdom. Den alment praktiserende 

læge har til opgave at vurdere, hvordan borgeren får den optimale behandling, hvad enten det drejer 

sig om ordinering af medicin eller det videre behandlingsforløb
148

. De alment praktiserende læger 

har derved også ansvaret for størstedelen af ordinationen af lægemidler til patienterne i Danmark. 

De kommunale sundhedsopgaver håndteres selvsagt af kommunerne og giver disse ansvaret for en 

lang række sundhedsydelser. Kommunerne har derved ansvaret for, at de kommunale 

sundhedsydelser til børn og unge sikres, herunder at den kommunale børne- og ungetandpleje 

fungerer. Derudover varetager kommunerne opgaver i hjemmesygeplejen, genoptræningsforløb og 

fysioterapi. Ligeledes har kommunerne ansvaret for en borgerrettet forebyggelse og 

sundhedsfremme, ligesom der er fokus på behandlingsforløb for alkohol- og stofmisbrugere
149

.  

 

Man skelner mellem den primære og den sekundære sundhedssektor. Den primære sundhedssektor 

har den primære kontakt til borgerne. Den primære sundhedssektor er kendetegnet ved geografisk 

nærhed, åben adgang for borgerne, et tilfældigt klientel og relativt lav specialisering
150

. Den 
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primære sundhedssektor repræsenteres af alment praktiserende læger, sundhedsplejere m.fl., 

ligesom apotekerne er underlagt denne. Størstedelen af patienter i Danmark bliver færdigbehandlet i 

den primære sektor, mens de resterende bliver henvist til den relevante del af den sekundære 

sundhedssektor. Den primære sundhedssektor har også andre vigtige opgaver som eksempelvis 

vaccinationer af børn, som er en del af forebyggelsesopgaverne. Den sekundære sundhedssektor har 

til opgave at overtage eller videreføre behandling af patienter fra primærsektoren. Den sekundære 

sundhedssektor har en regional placering, hvorfor man som borger typisk skal have en henvisning 

for at komme til undersøgelse og behandling. Den sekundære sundhedssektor benyttes altså af et 

selektivt klientel, da denne har en høj specialisering
151

. Den sekundære sundhedssektor udgøres af 

sygehuse og klinikker eller ambulatorier med speciallæger. De varetager den mere komplekse og 

ressourcekrævende behandling af patienterne. Dette kan lade sig gøre, da man eksempelvis på 

sygehusene har samlet adskillige specialer centralt. Det letter samarbejdet og giver derfor en bedre 

mulighed for en hurtig og effektiv behandling af den relevante slags. I Danmark har vi en større 

gruppe af praktiserende speciallæger, der indtager en mellemstilling. Denne mellemstilling 

indebærer, at patienter kun i et vist omfang kan henvende sig uden henvisning, hvorfor disse kan 

henregnes til den primære sundhedssektor.   

 

Alle danske statsborgere har adgang til at benytte det danske sundhedsvæsens ydelser, idet dette 

hovedsageligt finansieres af skatteborgerne. Dette indebærer blandt andet retten til at blive 

undersøgt og behandlet af en alment praktiserende læge på et offentligt sygehus. Sundhedsvæsenets 

ydelser kan benyttes af enhver uanset pågældendes økonomiske situation eller forsikringsmæssige 

forhold. Borgere fra andre EU lande kan på lige fod med danske statsborgere benytte sig af det 

danske sundhedsvæsen
152

. Dette skyldes de EU-retlige regler om fri bevægelighed for arbejdstagere 

på tværs af EU-landene jf. TEUF (traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde) artikel 45. 

 

3.2.2. Sundhedsvæsenets institutioner  

Sundhedsvæsenet administreres og varetages af danske offentlige institutioner, mere specifikt af 

nationale myndigheder, regioner og kommuner
153

. Sundhedsvæsenets opgaver er derfor henlagt til 

disse instanser
154

. Sundhedsvæsenets nationale myndigheder omfattes af Sundheds- og 
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Ældreministeriet, som består af et departement samt en række institutioner (styrelser, råd og nævn). 

Departementet fungerer som ministerens sekretariat, og varetager koordinerende opgaver i forhold 

til regeringen, Folketinget, interesseorganisationer og offentlighed. Departementet forbereder 

lovgivning, regeludstedelse og myndighedsudøvelse og forestår planlægning på det 

sundhedspolitiske område
155

En gang om året bekendtgør ministeriet desuden grænsen for 

tilskudspriserne for det følgende år
156

. Underlagt Sundheds- og Ældreministeriet findes 

Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed. Sundhedsstyrelsens 

opgaver består i sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling. Styrelsen skal derudover 

deltage i at sikre, at de sundhedsydelser, som patienterne får, er af høj faglig kvalitet. Styrelsen 

består desuden af både en forvaltningsenhed, en rådgivningsenhed og en overvågnings- og 

tilsynsmyndighed. Styrelsen bistår derudover Sundheds- og Ældreministeriet med den centrale 

forvaltning af sundhedsvæsenet, ligesom styrelsen griber ind, hvis der sker overtrædelser eller 

mangler på sundhedsområdet i regionerne og kommunerne
157

. Lægemiddelstyrelsen administrer 

lovgivningen om lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr og euforiserende stoffer. 

Derudover arbejder styrelsen på at sikre høj kvalitet på lægemidler, der anvendes i Danmark
158

. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har som hovedopgave at sikre, at patientsikkerheden er af høj 

kvalitet
159

, hvorfor denne blandt andet fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner i 

sundhedsvæsenet samt vejleder og rådgiver regioner og kommuner om forskellige forhold.  

 

Ud over ovennævnte findes en række instanser, som ligeledes har indflydelse på sundhedssystemet. 

Dette drejer sig om Statens Serum Institut, Institut for Rationel Farmakoterapi, Patienterstatningen, 

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL). Statens Serum Institut (SSI) har til opgave 

at sikre forskningsbaseret sundhedsdokumentation samt forebyggelse i relation til smitsomme 

sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser
160

. Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) har 

til opgave at sikre befolkningen den bedste udnyttelse af det forhåndenværende 

lægemiddelsortiment ud fra såvel virkningsmæssige som økonomiske synspunkter
161

. 

Patienterstatningen har til formål at sikre, at patienter får den erstatning, de i henhold til 
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lovgivningen er berettiget til
162

. Danske Regioner er interesseorganisation for de fem regioner, og 

varetager regionernes interesser nationalt og internationalt
163

. KL er en privat interesse- og 

medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål at varetage de danske 

kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine 

opgaver
164

. 

 

De fem regioner er folkevalgte administrative enheder, hvis hovedopgave inden for 

sundhedsvæsenet er at sikre et godt og stabilt sundhedsvæsen. Regionerne er beslutningstagere, når 

det drejer sig om forhold, som varetages af de offentlige sygehuse. For at håndtere udviklingen på 

medicinområdet har regionerne i øvrigt nedsat to råd, Koordineringsrådet for ibrugtagning af 

sygehusmedicin (KRIS) og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Rådene 

bidrager samlet til at højne kvaliteten i lægemiddelbehandlingen og sikrer samtidig en ensartet 

behandling over hele landet. Derudover findes 98 kommuner, som på lokalt niveau tager ansvar og 

beslutninger vedrørende hjemmepleje, plejehjem, general sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme 

og rehabiliterende pleje uden for hospitalerne. 

 

3.2.3. Finansiering af sundhedsvæsenet 

I 2014 var sundhedsudgifterne fordelt på stat, region og kommune på i alt 155,1 milliarder DKK
165

. 

Udgifterne fordeler sig mellem stat, region og kommune. Sundhedsudgifterne til staten udgør 0,9 

milliarder DKK, men regionerne er den klart største på budgettet men 114,4 milliarder DKK. 

Kommunerne udgør 39,7 milliarder DKK. Sundhedsudgifterne til regionerne er den klart største, 

hvilket også giver god mening, idet sygehusvæsenet er underlagt regionerne. Ca. 80 % af 

regionernes sundhedsudgifter går til netop sygehusvæsenet
166

. Derudover bruges der en del udgifter 

på praksissektoren samt medicintilskud. Udgifterne til sundhedsvæsenets udgifter er stigende. Fra 

2000 til 2014 er udgifterne steget med 30 milliarder DKK, hvilket svarer til 40%
167

.  
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Regionernes økonomi på sundhedsområdet er det største og udgør omkring 90 % af regionernes 

samlede udgifter
168

. Regionernes finansiering består af tilskud fra staten og bidrag (herunder 

takstbetaling) fra kommunerne. Til finansiering af udgifterne på sundhedsområdet modtager 

regionerne et generelt tilskud fra staten, kaldet et bloktilbud, samt et aktivitetsafhængigt tilskud fra 

både staten og fra kommunerne. Finansieringen fra det generelle tilskud fra staten udgør cirka 75 % 

af regionernes sundhedsudgifter. Tilskuddet fordeles dels som et basisbeløb efter antallet af 

indbyggere, dels efter en række objektive fordelingskriterier, der afspejler udgiftsbehovet i den 

enkelte region, herunder den aldersmæssige sammensætning af befolkningen og den 

socialøkonomiske struktur. Det aktivitetsafhængige tilskud fra staten og kommunerne ydes på 

baggrund af konkret aktivitet på sygehusene. Det vil sige, at tilskuddet reguleres i forhold til 

borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet. Det afspejler primært antallet af indlæggelser og 

ambulante behandlinger på sygehuse. Den kommunale medfinansiering giver kommunerne et 

incitament til at investere i og samarbejde om sammenhængende patientforløb. Aktivitetstilskuddet 

fra staten udgjorde i 2012 2,7 mia. DKK svarende til knap 3 procent, hvor aktivitetstilskuddet fra 

kommunerne udgjorde 18,9 mia. DKK svarende til ca. 18 procent af de regionale 

sundhedsudgifter
169

.  

 

3.2.4. Prisfastsættelse 

Prisen på medicinske præparater bliver bestemt af medicinalvirksomhederne, og et præparat sælges 

til samme pris på samtlige apoteker i Danmark
170

. Der gælder en fri prisdannelse, hvilket betyder, at 

prisen bliver fastsat egenhændigt af de virksomheder, som fremstiller eller importerer de forskellige 

medicinske produkter til Danmark. Priserne på medicinske præparater bliver bestemt for 14 dage ad 

gangen
171

. Dette foregår på den måde, at medicinalvirksomhederne anmelder de nye priser hver 14. 

dag, altså prisændringerne, til Lægemiddelstyrelsen. Det er kun Lægemiddelstyrelsens opgave at 

oplyse apotekerne, borgerne mv. om de gældende priser, hvorfor de ikke har indflydelse på 

virksomhedernes prisfastsættelse. Borgerne kan finde information om priserne på medicinpriser.dk. 

De skiftende priser hver 14. dag, har en central rolle i medicinalindustrien, da de gør det muligt at 

have en høj konkurrence og hermed lave priser på medicinske præparater i Danmark. Da det er 

medicinalvirksomhedernes egen beslutning, hvilken slags medicin de vil markedsføre og til hvilken 
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pris, kan det have den konsekvens, at noget medicin ikke er udsat for stor konkurrence, hvilket kan 

føre til høje medicinpriser
172

. Der ønskes dog en vis stabilitet på markedet, og derfor stilles der krav 

til, hvor mange lægemiddelpakninger hver enkelt medicinalvirksomhed kan levere. Dette krav 

stilles af Lægemiddelstyrelsen.  

 

3.2.5. Medicintilskud 

Bestemmelse af tilskud til medicin og prisfastsættelse på medicinske præparater foregår på nationalt 

plan. Lovgivningen har på baggrund heraf til formål at sikre, at patienterne får den medicin, der er 

nødvendig for deres behandling, at sundhedsudgifterne bliver holdt nede og at tilskynde til 

forskning og udvikling. I Danmark har lovgiver indført bekendtgørelse nr. 180 af 17/03 2005 om 

medicintilskud. Denne bekendtgørelse fastsætter reglerne vedrørende offentlige tilskud til køb af 

lægemidler. Når det skal vurderes, hvorvidt der kan opnås tilskud på et lægemiddel, bliver der lagt 

vægt på dets terapeutiske effekt, og om prisen står i rimeligt forhold til den behandlingsmæssige 

værdi
173

. Der er i bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nævnt en række særlige forhold, hvor der generelt 

ikke ydes tilskud til et lægemiddel, hvis disse gør sig gældende
174

. Tilskuddet udregnes på baggrund 

af det billigste medicinske præparat inden for en bestemt gruppe af lægemidler
175

. Den bestemte 

gruppe af lægemidler vil være præparater indeholdende det samme aktivstof i den samme mængde, 

og som bliver brugt på samme måde. Prisen på tilskuddet kan ændre sig fra dag til dag, i tilfælde af 

at det billigste medicinpræparat pludselig ikke kan skaffes. Udgangspunktet vil være, at 

tilskudsprisen udregnes på baggrund af det billigste præparat på den bestemte gruppe af lægemidler. 

Hvis tilskudsprisen er mindre end den faktiske pris på præparatet, skal borgeren selv betale 

forskellen. Dette betyder, at hvis patienten vælger et produkt, der ikke er det billigste, må denne 

selv dække merudgiften. Det er den danske Lægemiddelstyrelse, som bestemmer tilskudspriserne 

for hvert af de medicinske præparater. Dette indbefatter også beslutningen om, hvilke produkter der 

ydes tilskudspris på, og hvilke firmaer der får autorisering til at producere og distribuere det 

medicinske præparat. Formålet med tilskudspriserne er at sikre, at ingen patienter skal afstå fra en 

nødvendig medicinsk behandling
176

. Reglerne er tilrettelagt, så tilskuddet ydes til patienterne helt 

uafhængigt af deres indkomst og andre formueforhold.  
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Det er virksomheden, som bringer et lægemiddel på markedet i Danmark, der kan søge om generelt 

tilskud til lægemidlet hos Lægemiddelstyrelsen, jf. sundhedslovens §§ 144 og 152
177

. Vejledning 

om ansøgningsproceduren og en beskrivelse af, hvilken dokumentation der skal ledsage 

ansøgningen, kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside
178

. Ansøgning om generelt tilskud 

kan ske digitalt på Lægemiddelstyrelsens adgangssikrede ekstranet, DKMAnet, eller ved 

anvendelse af et ansøgningsskema, som indsendes med posten
179

.  Det er Lægemiddelstyrelsen, som 

afgør sager om ansøgning om generelt tilskud til lægemidler. Afgørelserne træffes på baggrund af § 

144 i sundhedsloven
180

 og Bekendtgørelse nr. 180 af 17. marts 2005 om medicintilskud
181

. 

Medicintilskudsnævnet har blandt andet til opgave at assistere og rådgive Lægemiddelstyrelsen i 

sager om ansøgning om generelt tilskud til medicin
182

. Tilskuddets størrelse reguleres af 

Sundhedsloven § 146
183

.  

 

3.3. Patenter 

3.3.1. Patent i medicinalindustrien  

Patenter beskytter opfindelser. Patentbeskyttelsen indebærer, at patenthaveren kan forbyde andre at 

producere, sælge og importere opfindelsen i de lande, som patentet dækker. ET patent vil typisk 

være meget værdifuldt, specielt i medicinalindustrien. I medicinalindustrien søger producenten ofte 

patent inden det overhovedet vides, om forskningen fører til et færdigt lægemiddel
184

. Dette skyldes 

den benhårde konkurrence som der foreligger i medicinalindustrien, idet producenten vil være 

sikker på at få tildelt den eftertragtede eneret. Et lægemiddel udvikles gennem fire kliniske faser, 

hvor man ofte ser at medicinalvirksomheder allerede søger om patent ved fase 1
185

. Hele 

udviklings- og godkendelsesprocessen tager i gennemsnit i mellem 10 – 12 år, hvilket betyder at en 

væsentlig del af patentbeskyttelsesperioden vil være gået når medicinalvirksomheden får tilladelse 

til at sælge lægemidlet. Netop på baggrund af denne lange udviklings- og godkendelsesproces har 

man oprettet de nævnte regler om supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler. 
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I Danmark har det tidligere været forbudt at patentere lægemidler, ligesom det samme gjaldt i andre 

lande. Grunden hertil var, at det blev fundet upassende, at medicinalvirksomheder kunne opnå 

enerettigheder på lægemidler, som kunne betyde liv eller død for andre. I de fleste lande er man nu 

gået væk fra dette udgangspunkt, idet det nu er muligt at opnå patent på lægemidler. I en periode 

kunne man i Danmark alene patentere fremgangsmåder til fremstilling af lægemidler, men siden 

1983 er adgangen til at udtage patent på lægemidler fri
186

. Ved patentering af lægemidler forsøgte 

man at finde en ordning, som kunne varetage de samfundsmæssige interesser samt 

medicinalvirksomheders incitament til at forske og videreudvikle. I medicinalindustrien er 

drivkraften netop patenter, da disse som nævnt giver medicinalvirksomheder incitament til at 

investere i forskning og videreudvikling. Det er i en amerikansk undersøgelse blevet dokumenteret, 

at mere end 60 % af nye medicinske præparater ikke ville være udviklet, hvis der ikke havde været 

mulighed for patentbeskyttelse
187

.  

 

3.3.2. Illustration af patentbeskyttelse vs. ingen patentbeskyttelse 

At man kan opnå patentbeskyttelse på et nyt lægemiddel er afgørende for, om originalproducenten 

kan opnå en profit på det udviklede præparat. Nedenfor vil vi gennemgå to scenarier. Først et, hvor 

originalproducenten har opnået patentbeskyttelse, og derefter et, hvor originalproducenten ikke har. 

Disse vil blive gennemgået for at illustrere patenters rolle og betydning for medicinalindustrien
188

. 

 

3.3.2.1. Patentbeskyttelse 

I de tilfælde, hvor et nyt lægemiddel bliver skabt, vil originalproducenten blive mødt med en 

efterspørgselskurve (D1), som ikke tidligere har eksisteret. Når originalproducenten har opnået 

patentbeskyttelse på lægemidlet, er denne i stand til, at forhindre andre i at udnytte opfindelsen. 

Originalproducenten kan derfor sætte sin pris over marginalomkostningerne, som vi ser i figur 2. 

Originalproducenten vil være i stand til dette, indtil der indtræder generisk konkurrence på 

markedet. Perioden, hvor originalproducenten kan være på markedet som monopolist, vil derfor 

afhænge af, hvornår der sker patentudløb.  
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Figur 2: Marked med patent 

 

 

 

Originalproducenten vil sætte sin pris, P1. Hans marginalomkostninger (MC) er lig med hans 

marginalomsætning (MR1)
189

. I den periode, hvor originalproducenten er alene på markedet, har 

originalproducenten en profit svarende til området P1AXM figur 2. Profitten skal her vurderes i 

forhold til hans udgifter til forskning og udvikling, som er en tabt omkostning. Nutidsværdien af 

den fremtidige profit, P1AXM, skal have oversteget virksomhedens omkostninger til forskning og 

udvikling, før en investering har udbytte. Det skal her bemærkes, at originalproducenten fortsat har 

mulighed for at opnå profit, selv efter generikaproducenternes indtræden på markedet. 

Generikaproducenterne fastsætter en meget lavere pris end originalproducenten, hvorfor de hurtigt 

vinder markedsandele fra originalproducenten. Som oftest ser vi, at cirka et år efter 

generikaproducenterne er indtrådt på markedet, vil disse i gennemsnit have opnået en markedsandel 

på 30 % og efter to år en markedsandel på 45 %
190

.  

 

3.3.2.2. Ingen patentbeskyttelse 

Hvis det ikke er muligt at opnå patentbeskyttelse på et nyt produkt, vil dette betyde, at der ikke er 

nogen adgangsbarrierer til det farmaceutiske marked. Her vil generikaproducenter kunne træde ind, 
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og dermed skubbe originalproducentens efterspørgselskurve til venstre, som det ses på figur 3
191

. 

Originalproducenten vil efter skubbet blive mødt med en ny residual efterspørgselskurve (D2), og 

på denne måde opstår der en ny MR2, som producenten vil sætte P2 efter. Originalproducentens 

profit vil derfor falde til arealet givet ved P2BZM. Hvis markedet forbliver uden adgangsbarrierer, 

vil flere generikaproducenter træde ind på markedet. Dette betyder, at originalproducentens 

residuale efterspørgselskurve bliver skubbet yderligere til venstre til D3. Originalproducenten 

profitmaksimerer nu ved prisen P3, og profitten vil nu være P3CYM. Hvis denne udvikling 

fortsætter, vil flere og flere generikaproducenter indtræde på markedet, og der vil til sidst foreligge 

et marked med fuldkommen konkurrence, hvor originalproducenten ikke kan opnå en profit 

svarende til de udgifter, han har haft til forskning og udvikling (overnormalprofit). Forudser 

originalproducenten denne udvikling på markedet, hvor der ikke er mulighed for at genvinde den 

investering, han har foretaget, vil originalproducenten undlade at investere.  

 

Figur 3: Marked uden patent 

 

 

 

 

De to illustrationer viser altså forskellen på et farmaceutisk marked med og uden patentbeskyttelse. 

Ved patentbeskyttelse har originalproducenten monopol på markedet, og der kan derfor ikke træde 

                                                      
191

 Pindyck, Robert S., Rubinfeld, Daniel L., 2009, Microeconomics, side 358 



Side 62 af 115 
 

generikaproducenter ind med generiske præparater. Dette betyder. at originalproducenten kan sætte 

den pris, han ønsker, og på denne måde genvinde sine omkostninger ved forskning og udvikling af 

det medicinske præparat. Uden patentbeskyttelse kan originalproducenten ikke have eneret på 

præparatet, og generiske producenter vil træde ind på markedet. Jo flere, der indtræder på markedet, 

jo mindre en markedsandel får hver producent. Dette vil til sidst medføre en fuldkommen 

konkurrence på markedet, hvor hver producent sælger det homogene præparat til næsten identiske 

priser. Amerikanske undersøgelser har bevist, at patenter medfører imitationsomkostninger for 

generiske producenter, som indtræder på markedet. Dette gælder også generiske producenter i 

medicinalindustrien
192

. Endvidere viser undersøgelserne, at selv om der foreligger patentbeskyttelse 

på et produkt, har generiske producenter mulighed for at nyde godt af originalproducentens 

investering og arbejde senere hen. Det vil variere meget fra industri til industri, i hvor høj grad der 

er mulighed for det
193

.  I medicinalindustrien vil generikaproducenter, ved originalproducentens 

patentudløb, let kunne imitere lægemidlet ved hjælp af originalproducentens kemiske angivelser og 

fremstillingsmetode til dette. Generikaproducenterne har derfor ekstremt lave 

imitationsomkostninger modsat originalproducenten, som har meget høje udviklingsomkostninger. 

Patenter spiller derfor en meget vigtig rolle i medicinalindustrien, idet det tildelte patent fremmer 

originalproducentens incitament til innovation.  

 

3.3.3. Patentperiodens omfang 

For at en investering har værdi for en originalproducent, skal nutidsværdien af den fremtidige 

profit, også kendt som den indtjening originalproducenterne erhverver, når produktet sælges, 

overstige omkostningerne til forskning og udvikling. For at sikre dette skal der foreligge en 

patentperiode, der er lang nok til, at originalproducenten kan tjene forsknings- og 

udviklingsomkostningerne ind. Patentperiodens længde har betydning for, om originalproducenten 

kan genvinde sin investering. En optimal patentperiode afhænger af flere faktorer, hvorfor disse vil 

påvirke den optimale periode, ligesom denne vil variere. Disse faktorer inkluderer dødvægtstabet i 

patentperioden, værdien af opfindelsen, udviklingsomkostningerne, imitationsomkostningerne og 

konkurrencen på markedet
194

. Det er derfor svært at fastsætte en bestemt periode, der er optimal for 

alle patenter. Udviklingsomkostningerne har en særlig betydning for længden af den optimale 

patentperiode. Som nævnt er udviklingsomkostningerne meget høje i medicinalindustrien, hvilket 
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fører til, at den optimale patentperiode bliver længere for disse præparater, idet originalproducenten 

skal have en mulighed for at genvinde deres investeringer. 

 

3.3.4. Patentudløb 

Når et patent udløber, ændres markedet og dets struktur. Udbudssiden er et af de områder, der især 

ændres, når der ikke længere kun er en spiller på markedet, i form af originalproducenten, men også 

generikaproducenter. Markedet vil derfor ikke længere være et monopolistisk marked
195

, da det 

ikke kun er originalproducenten, som besidder markedsandele. Udbudssiden vil nu bestå af flere 

udbydere frem for kun en. Det vil sige originalproducenten og generikaproducenterne. 

Originalproducenten har til formål at forske og udvikle nye produkter samt at forbedre allerede 

eksisterende lægemidler. Originalproducenten vil i forlængelse heraf naturligvis være den første, 

som indtræder på det farmaceutiske marked, i og med at det er ham, der udvikler produkterne, 

markedsfører dem og i sidste ende udbyder dem. Størstedelen af originalproducentens 

omkostninger er associeret med forskning, udvikling og markedsføring af deres produkter. 

Originalproducenten bruger i gennemsnit 18 % af deres omsætning på forskning og udvikling, og 

21 % på markedsføring
196

. Originalproducenterne kan variere fra at være store multinationale 

virksomheder til små virksomheder, der specialiserer sig i et enkelt lægemiddel. Når 

originalproducentens patent er udløbet, indtræder generikaproducenterne på markedet som en anden 

type af udbydere af lægemidler. Generikaproducenternes indkomst vil bestå af de solgte generiske 

præparater. I gennemsnit falder prisen på lægemidler, som indeholder samme aktivstof, med 20 % 

det første år, hvor generikaproducenterne indtræder på markedet. I nogle tilfælde kan prisen på 

enkelte lægemidler falde med helt op til 80-90 % 
197

. I modsætning til originalproducenten anvender 

generikaproducenterne kun 7 % af deres omsætning på forskning og udvikling
198

. Den største udgift 

på deres budget er produktionen af lægemidler, som optager 51 % af deres samlede omsætning. 

Dette forklares ved, at generikaproducenterne har lave omkostninger ved at producere generiske 

versioner af originalproducentens præparat.  
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3.4. Generika 

3.4.1. Generiske præparater 

Et generisk præparat er et lægemiddel, der indeholder det samme aktive lægemiddelstof som det 

originale præparat
199

. Ligeledes vil mængden af aktivstoffet i det generiske præparat svare til den 

mængde, som anvendes i det originale præparat. Det generiske præparat vil altså altid indeholde det 

samme aktivstof, mens hjælpestofferne som eksempelvis farve og form kan være forskellige
200

. 

Man kan derfor opleve, at det generiske præparat ikke ligner det originale, men effekten af 

præparatet vil være præcis den samme, hvorfor generika kan betegnes som værende en kopi. Dog 

skal man være varsom med at kalde generiske præparater for ’kopimedicin’, da denne betegnelse 

også kan bruges om forfalsket medicin. Man kan opleve, at indlægssedlerne er lidt forskellige, da 

medicinalvirksomhederne hver især udarbejder deres egen indlægsseddel. Det generiske præparat 

bliver som oftest produceret af generiske producenter, efter originalproducentens patent er udløbet. 

Generiske præparater vil derfor blive solgt til en lavere pris end den, originalproducenten har sat. 

Apoteket har pligt til at informere forbrugeren om prisen på det billigste lægemiddel, der kan 

substitueres til. Dog kan lægen vælge at anbefale patienten at holde sig til det originale præparat.  

 

For at sikre at generikapræparatet er af samme kvalitet som originalpræparatet, skal 

generikaproducenterne kunne dokumentere, at det generiske præparat er det samme som det 

originale. Det er Lægemiddelstyrelsen, der på baggrund af en konkret vurdering, afgør, om og 

hvilke generiske præparater, der kan substituere originalpræparatet. Denne afgørelse baseres på 

lægemidlets kemiske og farmaceutiske fremstilling, renhed og holdbarhed
201

. Mere specifikt vil 

Lægemiddelstyrelsen undersøge, om det enkelte generiske præparat afgiver det samme aktivstof til 

kroppen, i den samme mængde og hastighed, som det originale præparat. Derudover vil 

Lægemiddelstyrelsen vurdere, hvorvidt generikapræparatet er terapeutisk udskifteligt. Dette 

betyder, at patienten kan skifte mellem original- og generikapræparatet uden problemer, og uden at 

skulle modtage eller følge særlige instrukser for de enkelte præparater. 
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3.5. Anvendelse af substitutter inden for medicinalindustrien 

3.5.1. Substitution af lægemidler 

For flere lægemidler findes der et originalt præparat samt en eller flere substitutter i form af 

generiske præparater. Man kan købe begge præparater på apotekerne. Når borgerne skal have 

udleveret receptpligtig medicin på apotekerne, tjekker apotekerne, om der findes et billigere 

alternativ, altså et billigere generisk præparat, til det lægemiddel, som lægen har ordineret. 

Apotekerne skal oplyse borgeren, hvis der findes et billigere generisk præparat end det, som lægen 

har ordineret. Dog kan både lægen og patienten fravælge det generiske præparat. Ved at anvende 

det substituerede præparat sparer samfundet cirka to milliarder DKK årligt. Generiske substitutioner 

har været muligt i Danmark siden 1991, og reglerne omkring generiske præparater er løbende blevet 

justeret
202

. En forudsætning for, at apotekerne må foretage substitution af et givet præparat, er 

Sundhedsstyrelsens godkendelse af det generiske præparat. Det substituerende præparat skal 

indeholde det samme aktivstof i samme styrke og form som det originale præparat
203

. De generiske 

lægemiddelpakninger, der kan anvendes som substitution, og de originale præparater bliver inddelt i 

prisgrupper.   

 

Tabel 1: Besparelser ved apotekernes substituerende præparater
204

 

 

Merudgift/besparelse i forhold til lægens udskrevne lægemiddel (mio. kr.)   

    Udleveret som:      

    

A-

udleveringer 

B-

udleveringer 

C-

udleveringer I alt 

Udskrevet 

som: 

A-

ordinationer 0 4 4 8 

  

B-

ordinationer -9 0 1 -8 

  

C-

ordinationer -1.444 -457 -58 -1.959 

  I alt -1.453 -453 -53 -1.959 
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A-markerede lægemidler betegner de lægemiddelindpakninger, der er den billigste prisgruppe. Ved 

lægemiddelpakninger, der er B-markerede, foreligger der kun en mindre prisforskel.  Prisforskellen 

vil her ligge inden for en lille afvigelse på 5-20 DKK af de fastsatte priser
205

.  Pakninger med større 

prisforskel bliver C-markerede. Tabel 1 viser, hvordan der alene foreligger en besparelse på mere 

end 1,4 milliarder DKK ved at substituere C-markerede pakninger til A-markerede pakninger. 

Denne store besparelse skyldes, at der som oftest er en større besparelse at hente ved at substituere 

fra en C-markeret pakning til en B-markeret pakning. Som nævnt bliver prisen på lægemidler 

reguleret og fastsat hver 14. dag i Danmark. Dette er blandt andet med til at sikre, at der i Danmark 

er en effektiv konkurrence blandt generikaproducenterne. Generikaproducenterne vil som oftest vil 

have interesse i at prissætte deres substituerende præparater på et niveau, hvor priserne er 

konkurrencedygtige. Har man som producent den billigste pakning, er man sikret en stor 

markedsandel for det pågældende lægemiddel de næste 14 dage.  

 

Tabel 2: Lægens ordinationer og apotekernes udlevering
206

 

 

  Lægens ordination Apotekets udlevering 

A-markeret 33 % 78 % 

B-markeret 27 % 15 % 

C-markeret 40 % 7 % 

I alt 100 % 100 % 

 

Som oftest vil lægerne udskrive det originale præparat til patienten, det vil sige det dyre C-

markerede lægemiddel. I praksis får patienten næsten altid udleveret et billigere generisk præparat, 

dog kun med patientens accept. Tabel 2 viser, hvordan 40 % af alle ordinationer sker ved 

udskrivelse af C-markerede lægemidler, men at det faktisk kun er i syv % af tilfældene, at der 

udleveres et C-markeret lægemiddel. Dette betyder, at fem ud af seks C-ordinationer bliver 

substitueret til et billigere generisk præparat. I tabel 2 fremgår det ligeledes, hvordan lægerne i en 
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tredjedel af alle tilfælde ordinerer et A-markeret lægemiddel, mens apotekerne i næsten fire ud af 

fem tilfælde udleverer de billigste A-markerede lægemidler. 

 

3.6. Prissætningsstrategier 

3.6.1. Originalproducentens prissætningsstrategi 

Ved patentudløb har originalproducentens prissætning en stor betydning for hans fremadrettede 

omsætning. Fastsættelsen af prisen vil være en balancegang, som er utrolig svær af mestre. 

Originalproducenten vil have modstridende interesser, idet han ønsker at fastsætte en pris, som vil 

være konkurrencedygtig i forhold til de generiske præparater, samtidig med at han ønsker, at 

forsknings- og udviklingsudgifterne hentes hjem. I en undersøgelse
207

 blev der kigget på 35 

forskellige medicinske præparater for at sammenligne prisen før og efter patentudløbet. Her blev 

virksomhederne Laspeyres, Paasche og Fishers
208

 prisindeks beregnet og analyseret for at 

sammenligne medicinprisernes udvikling før og efter patentudløbet
209

. Resultatet viste, at Fishers 

prisindeks for det totale medicinske marked steg før patentudløbet, og faldt efter. Ifølge studiet steg 

indekset med 21,3 % i de sidste tre år før, patentet udløb, og faldt med 19 % tre år senere. I en 

anden undersøgelse
210

 fandt man ud af, at medicinalvirksomhedens priser faldt med antallet af 

generiske producenters indtræden på markedet. Ifølge Grabowski
211

 mister originalproducenten 

halvdelen af markedet til generikaproducenter efter to år. Studierne viser, at originalproducenten 

foretager en prisstigning på de medicinske præparater tre år før, det pågældende patent udløber. Det 

er først, når patentet udløber, og når de generiske præparater træder ind på markedet, at 

originalproducenten sætter sin pris ned. Denne handling udfører originalproducenten højst 

sandsynligt med fuldt overlæg, idet deres bagvedliggende intention er at genvinde forsknings- og 

udviklingsudgifterne og tjene en makismal profit under patentperioden. Originalproducenten 

reagerer altså først, når han bliver konfronteret med konkurrence fra generikaproducenterne. Et 

eksempel på dette var, da Syntex’ ”Naprosyn” og UpJohns ”Xanax” patentudløb. Her sænkede de 

to virksomheder priserne med 80 %. Et andet eksempel var, da Smith-Klines ”Tagament” patent 

udløb i maj 1994. Her fordoblede virksomheden forbrugerens rabat på Tagament og lancerede deres 

eget generiske præparat på Tagament (crimetidine)
212

. Når originalproducenten står overfor et 
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patentudløb, foreligger der to muligheder, som originalproducenten kan benytte sig af. Den er første 

er, at originalproducenten fastholder dens nuværende priser, og dermed opererer med et mindre salg 

af præparatet på markedet. Den anden mulighed er at sænke prisen på præparatet, og dermed 

imødegå generikaproducenternes prisniveau. Den anden mulighed bliver som oftest benyttet, når 

originalproducenten indser, at en stor del af deres salg bliver overtaget af generiske producenter.  

 

Figur 4: Prisfastsættelse af originalproducentens præparat ved generiske præparaters indtræden på 

markedet 

 

 

 

 

Figur 4 viser processen i, hvordan prisen på et originalt præparat påvirkes, når dens patent er 

udløbet, og der er kommet generiske præparater ind på markedet. Når et medicinsk præparat er 

underlagt patentbeskyttelse, har det som oftest en monopolistisk position på markedet, hvilket 

medfører, at præparaterne bliver solgt, selvom prisen er høj (l). De generiske præparater ændrer 

typisk på denne situation, når patentet er udløbet, idet disse bliver solgt til en lavere pris end det 

originale præparat. Da originale præparater er dyrere end generiske præparater, er det nemmere for 

generikaproducenterne at komme ind på markedet med en markant lavere pris. 

Generikaproducenterne, der producerer og distribuerer den generiske medicin, reklamerer ofte med 

deres lavere priser, så de på denne måde kan lokke forbrugerne til at købe deres generiske præparat 

frem for mærkenavnene. Denne proces har ofte en, for generikaproducenten, positiv effekt, hvilket 

resulterer i, at salget af generiske præparater øges, hvilket efterfølgende betyder, at salget af 

originalproducentens præparat falder (ll). Det er her, at originalproducenten typisk vil nedsætte sin 
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pris. Som en effekt heraf bevæger originalproducenten sig nu ind i det tredje stadie (lll). Her vil 

prisen ende under den udnyttede produktionskapacitet, hvorfor originalproducenten vil bevæge sig 

ind i det fjerde stadie (lV). Originalproducenten ledes til slut tilbage til det første stadie. Til sidst vil 

originalproducenten være tvunget til at fastholde den høje pris på det pågældende præparat. Når 

originalproducentens patent på det pågældende præparat er ved at udløbe, vil den optimale 

prisfastsættelse for denne være en pris, der ligger en anelse højere end de generiske præparater, som 

får forbrugeren til at vælge det kendte, originale præparat frem for generikapræparatet. 

Kombinationen af et anerkendt, originalt præparat og en overkommelig pris kan skræmme 

potentielle generikaproducenter fra at træde ind på dette marked. På denne måde vil 

originalproducenten med den fastlagte pris kunne indskrænke, om ikke fjerne, konkurrencen.   

 

3.7. Medicinalindustriens markedsformer 

3.7.1. Markedsformer 

En markedsform, som er sjælden at se inden for medicinalindustrien, er et marked med 

fuldkommen konkurrence. Dette skyldes, at der som oftest kun er få medicinalvirksomheder, der 

producerer lægemidler med den samme terapeutiske effekt. Samtidig er det farmaceutiske marked 

udsat for en høj grad af patentbeskyttelse, hvorfor eneretten også spiller ind. Generiske 

konkurrenter vil derfor have svært ved at træde ind på markedet grundet originalproducentens 

tildelte patentbeskyttelse, som danner en slags adgangsbarriere. Som vist i vores juridiske analyse 

benytter originalproducenten sig af forskellige former for patentkrumspring, som gør det endnu 

sværere for generikaproducenterne at trænge ind på markedet ved originalproducentens 

patentudløb. Der er ikke én bestemt markedsform, som karakteriserer medicinalindustrien, da denne 

vil afhænge af om der foreligger et gyldigt patent eller ej. De to relevante markeder, som vi vil 

undersøge nærmere, er et monopolistisk marked, det vil sige, når der foreligger et gyldigt patent og 

derved en eneret, og et oligopol, hvor der har været patentudløb, hvorfor eneretten ikke længere 

eksisterer. I forlængelse heraf vil vi undersøge, hvordan producenterne bestemmer og fastlægger en 

pris, og hvilken mængde de skal sælge
213

.  
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 Varian, Hal R., 2010, Intermediate Microeconomice A Modern Approach, kapitel 24 om monopol og kapitel 27 om 

oligopol 



Side 70 af 115 
 

3.7.1.1. Monopolistisk marked 

Et marked med monopol er karakteriseret ved, at der kun er én sælger (producent) af det 

pågældende præparat, og hvor forbrugerne ikke har adgang til nære substitutter. Når en 

medicinalvirksomhed har patent på et præparat, foreligger der en adgangsbarriere ved generiske 

præparaters indtræden på markedet. Da det er originalproducenten, som har monopol på markedet, 

er det denne virksomhed, som er monopolisten. Originalproducenten kan opnå en markant højere 

pris for sit præparat, da der ingen konkurrence er grundet patentbeskyttelsen. Monopolisten kan 

derfor øge og sætte sin pris, som han ønsker, idet forbrugeren ikke har mulighed for at gå til en 

anden virksomhed og få den samme vare til en lavere pris. Monopol kendetegnes ved, at 

originalproducenten tager den højst mulige pris for sit medicinske præparat, dette betinget og 

konstrueret på baggrund af efterspørgslen. Derudover kendetegnes monopol ved, at 

originalproducenten vælger det prisniveau og output, som vil maksimere hans samlede profit. 

Monopolisten kan vælge, at fastsætte en pris på præparatet, og derefter lade forbrugeren bestemme 

mængden, der bliver solgt. I et alternativ hertil kan monopolisten fastsætte den mængde, han vil 

sælge, og derefter lade forbrugeren vælge, hvilken pris han vil give for det pågældende præparat. 

Den første tilgang er mere naturlig, hvor den anden tilgang er analytisk mere velegnet. Det er dog 

vigtigt at understrege, at originalproducenten ikke kan vælge en pris og et output, der er forskelligt 

fra hinanden, da marginalomsætningen skal være lig marginalomkostningerne.  

 

3.7.1.1.1. Profitmaksimering 

Mens patentbeskyttelsen stadig gælder, vil originalproducenten være monopolist på det 

farmaceutiske markedet, og hans profitmaksimering skal derfor analyseres nærmere. Her bruges 

𝑝(𝑦) til at betegne markedets inverse efterspørgselskurve, og 𝑐(𝑦) til at betegne 

omkostningsfunktionen. Modellen lader 𝑟(𝑦) =  𝑝(𝑦)𝑦 betegne monopolistens 

omsætningsfunktion. Herefter tager monopolistens profitmaksimering denne form: 

 

max
𝑦

𝑟(𝑦) − 𝑐(𝑦) 

 

Ved det optimale valg af output, skal marginalomsætningen være lige med marginalomkostningen. 

Hvis marginalomsætningen er lavere end marginalomkostningen, vil originalproducenten vælge at 

formindske sit output og sælge færre præparater, da besparelserne i omkostningerne vil opveje tabet 

i omsætningen. Hvis marginalomsætningen er højere end marginalomkostningen, vil 



Side 71 af 115 
 

originalproducenten vælge at øge sit output og sælge flere præparater. Det eneste punkt, hvor 

originalproducenten ikke har initiativ til at ændre sit output, er hvor marginalomsætningen er lig 

marginalomkostningen. Rent matematisk kan dette udtryk skrives som ligningen nedenfor, der viser 

det optimale output: 

𝑀𝑅 = 𝑀𝐶 

 

Hvis monopolisten vælger at øge sit output med en bestemt faktor, vil det have to effekter på 

omsætningen. For det første sælger virksomheden mere output, og modtager en ny omsætning. For 

det andet skubber monopolisten prisen ned med et bestemt beløb og får derved en lavere pris på alle 

output, han har solgt. Dermed vil den totale effekt på omsætningen ved at ændre output betyde, at 

originalproducenten skal sælge sine medicinske præparater til en lavere pris, hvis han vil øge sit 

output. 

 

3.7.1.1.2. Monopolistens valg af pris og output 

Når originalproducenten vælger sit output og pris på samme tid, skal han huske at anerkende den 

begrænsning, der er pålagt af efterspørgselskurven. Hvis originalproducenten vil sælge mere output, 

skal han samtidig sætte sin pris ned, som forklaret ovenfor. Dette er han nødsaget til, hvis han vil 

sælge flere præparater, da forbrugerne kun vil købe det højst nødvendige ved de høje priser. Ved at 

nedsætte prisen på præparatet, vil den lavere pris indebære en lavere pris på alle de præparater, 

originalproducenten sælger, og ikke kun de nye. På et marked med konkurrenter og derfor mere 

konkurrence, vil det betyde, at hvis en af disse virksomheder sætter prisen under den pris, som de 

øvrige virksomheder kræver, kan denne virksomhed vinde hele markedet. Dette scenarie ser vi, når 

originalproducentens patent udløber, og de generiske producenter træder ind på markedet. Da 

generikaproducenterne sætter en lavere pris end originalproducenterne, vinder de som oftest store 

dele af markedet. Dette fænomen vil blive analyseret yderligere i oligopolafsnittet længere nede i 

opgaven.  

 

Som det er blevet vist, vil markedet, hvor originalproducenten er monopolist via hans 

patentbeskyttelse, besidde alle markedsandelene, og de generiske producenter kan derfor ikke træde 

ind på markedet. Dette betyder, at når originalproducenten sænker sin pris, bliver han nødt til at 

tage højde for den effekt, prisnedfaldet vil have på alle de præparater, han sælger.  
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Marginalomsætningen kan udtrykkes i form af elasticitet via formlen
214

: 

 

𝑀𝑅(𝑦) =  𝑝(𝑦) [1 +
1

𝜖(𝑦)215
] 

 

”Marginalomsætningen er lig med marginalomkostningen” optimale tilstand udtrykkes: 

 

𝑝(𝑦) [1 +
1

𝜖(𝑦)
] =  𝑀𝐶(𝑦) 

 

Siden elasticiteten er naturligt negativ, kan ligningen også udtrykkes som: 

 

𝑝(𝑦) [1 −
1

|𝜖(𝑦)|
] =  𝑀𝐶(𝑦) 

 

Da 𝑀𝐶(𝑦) ≥ 0 gælder |𝜖(𝑦)|  ≥ 1. 

Originalproducenten vil som monopolist aldrig vælge at operere på et marked, hvor 

efterspørgselskurven er uelastisk, hvilket betyder, at han altid opererer på den elastiske del af 

efterspørgselskurven. Grunden til, at originalproducenten ikke vil operere på et marked, hvis 

efterspørgselskurven er uelastisk, er fordi, hvis |𝜖|< 1, så er 1/|𝜖|> 1, og marginalomsætningen er 

negativ, så kan det ikke være lig med marginalomkostningerne. Meningen med dette bliver mere 

tydelig, når det gøres klart, hvad den uelastiske efterspørgselskurve forudsætter. Hvis |𝜖|< 1, så vil 

reduceringen af output øge omsætningen, og reducering af output vil reducere de totale udgifter. 

Dermed vil ethvert punkt hvor |𝜖|< 1, ikke være maksimal profit for en monopolist, da han kan øge 

sin profit ved at producere mindre output. Det følger heraf, at et punkt, der giver et 

profitmaksimerende udbytte, kun kan forekomme når |𝜖| ≥ 1, som vist ovenfor. 

 

3.7.1.1.3. Ineffektivitet grundet monopol 

På et konkurrencepræget marked vil medicinalvirksomhederne operere til et punkt, hvor prisen er 

lig med marginalomkostningerne. Når originalproducenten er monopolist vil han operere på et 

medicinalmarked, hvor prisen er højere end marginalomkostningerne. Generelt vil prisen være 
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højere og output lavere, hvis originalproducenten opfører sig som en monopolist frem for en 

konkurrent. Af denne grund vil forbrugerne typisk være dårligere stillet på et monopolistisk marked 

end på et marked med fuldkommen konkurrence. Her vil originalproducenten være bedre stillet. Det 

er her vigtigt at overveje grunden til, at der opstår ineffektivitet. Ineffektivitetsniveauet af output er 

villigheden til at betale for en ekstra enhed af output, som vil være lig med det, det koster, at 

producere denne ekstra enhed. En originalproducent, der er monopolist grundet patentbeskyttelse, 

kigger på effekten ved at øge output på omsætningen modtaget af den inframarginale enhed, hvor 

disse inframarginale enheder ikke har noget at gøre med effektiviteten. En monopolist vil altid være 

klar til at sælge en ekstra enhed til en lavere pris end den, han i øjeblikket kræver, hvis det betyder, 

at han ikke behøver at sænke prisen på alle de andre inframarginale enheder, som han sælger lige 

nu. Det kan herpå konstateres, at monopol er ineffektivt. 

 

3.7.1.1.4. Dødvægtstab af monopol 

Den totale ineffektivitet grundet monopol vil her blive målt. Dette kaldes et dødvægtstab eller et 

velfærdstab
216

. Dødvægtstabet opstår, fordi originalproducenten sætter sin pris over MC for at opnå 

den overnormale profit, hvor prisen i fuldkommen konkurrence bliver sat lig MC. For at måle 

forbrugerens tab ved at betale 𝑝𝑚
217 frem for 𝑝𝑐

218, skal vi kigge på ændringerne i forbrugerens 

overskud. For at måle originalproducentens gevinst ved overskuddet ved at kræve 𝑝𝑚 frem for 𝑝𝑐, 

bruges ændringen i originalproducentens overskud. Den mest almindelige måde at kombinere disse 

to ændringer på er at ved at behandle originalproducenten og forbrugerne af originalproducentens 

output symmetrisk og lægge originalproducentens profit sammen med forbrugerens overskud.  

Denne fremgangsmåde er hensigtsmæssig, da ændringen i overskuddet for originalproducenten 

måler, hvor høj en pris originalproducenten vil være villig til at betale for at opnå en højere pris 

under monopol. Samtidig viser fremgangsmåden, at forbrugernes overskud måles i, hvor meget 

forbrugerne ville være nødt til at betale for at blive kompenseret for den højere pris. Dermed vil 

forskellen mellem de to tal give en fornuftig måling af omkostningen af monopolet. Ændringerne i 

originalproducentens og forbrugernes overskud, fra monopol til et konkurrerende markedsoutput, er 

vist i figur 5. 
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Figur 5: Dødvægtstab af monopol 

 

Originalproducenten, der som nævnt har en eneret og et dertilhørende monopol på markedet, har et 

overskud, der falder med A grundet den lavere pris på de enheder, han sælger. Overskuddet stiger 

med C, grundet profitten fra de ekstra enheder, han nu sælger. Forbrugernes overskud stiger med A, 

da forbrugerne nu får alle de enheder, de før købte, til en lavere pris. Det stiger ligeledes med B, da 

de får et overskud på de ekstra enheder, som bliver solgt. Området A er blot en overførsel fra 

originalproducenten til forbrugeren. En side af markedet gøres bedre, mens en anden side gøres 

dårligere, men det totale overskud ændrer sig ikke. Arealet B+C repræsenterer en forøgelse i 

overskuddet, da dette område måler den værdi, som forbrugerne og originalproducenten placerer på 

det ekstra output, der er blevet produceret.  

 

Arealet B + C er kendt som dødvægtstabet grundet monopolet. Dette areal giver en måling af, hvor 

meget dårligere forbrugerne er stillet ved at betale monopolprisen end ved at betale prisen, der 

foreligger på et konkurrerende marked. Dødvægtstabet måler mere specifikt værdien af det tabte 

output ved at vurdere hver enhed af tabt output ved den pris, forbrugerne er villige til at betale for 

den givne enhed.  

 

3.7.1.2. Oligopolistisk marked  

Medicinalmarkedet er et uperfekt marked. Dette ser vi blandt andet ved, at der er et lavt antal af 

udbydere samt adgangsbarrierer i form af patenter og asymmetrisk information. Efter patentudløbet 
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kan man ikke længere definere markedet som et marked med monopol. Under patentbeskyttelsen 

kan originalproducenten agere som prisfastsætter, som vi ser i monopolafsnittet ovenfor. I takt med 

at patentet udløber, vil andre udbydere i form af generiske producenter indtræde på markedet. Efter 

patentets udløb bliver markedet et oligopolistisk marked, da originalproducenten mister sit 

monopol. Der vil dog stadig kun være et begrænset antal udbydere på markedet. På et oligopolistisk 

marked er hver oligopolist (producent) opmærksom på de andre virksomheders handlinger. 

Oligopolmarkedet er derfor kendetegnet ved interaktivitet. Dette betyder, at en virksomheds 

beslutninger bliver influeret af og influerer de andre virksomheders beslutninger inden for 

medicinalmarkedet. Oligopolistisk konkurrence bevirker i nogle situationer hård konkurrence 

mellem virksomhederne, og dette fører til lave priser og høj produktion af det givne produkt.  

 

3.7.1.2.1. Cournot i duopol 

Cournot konkurrence opstår, når virksomheder konkurrerer ved simultant at bestemme, hvilken 

mængde de producerer. Kendetegnende ved et marked med duopol er, at der eksisterer to 

virksomheder på markedet. I vores analyse vil de to virksomheder bestå af originalproducenten og 

generikaproducenten, hvorved sidstnævnte vil træde ind på markedet med et generisk præparat. De 

to producenter bestemmer, hvilken mængde de vil producere, uden at vide hvilken mængde den 

anden producent producerer. De to producenters produkter er perfekte substitutter for forbrugerne, 

idet produkterne vil være fuldstændig ens. I sådan en situation skal hver virksomhed forudse, hvad 

den anden virksomheds output vil være for selv at kunne lave en fornuftig prissætning for deres 

eget produkt. Vi vil kigge nærmere på det, som kaldes en en-periodes model, hvor hver virksomhed 

er nødt til, at forudse den anden virksomheds valg af output. Bestemt ud fra de gjorte forudsigelser 

skal hver virksomhed vælge et profitmaksimerende output for dem selv. Cournot modellen i en 

duopolistisk situation er, når der søges en ligevægt af de nævnte forudsigelser. Det vil sige en 

situation, hvor hver virksomhed finder dens overbevisninger om den anden virksomhed bekræftet. 

Ligevægten for et duopol under Cournot er, når begge virksomheder producerer den optimale 

mængde, givet den mængde den anden virksomhed producerer. 

 

Modellen, som vi benytter til at bevise dette, begynder med at antage, at virksomhed 1, som er 

originalproducenten, forventer, at virksomhed 2, som er generikaproducenten, vil producere 
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𝑦2
𝑒enheder af output.

219
 Hvis virksomhed 1 beslutter sig for at producere 𝑦1 enheder af output, vil 

virksomhed 1 forvente, at det totale output, der bliver produceret, vil være 𝑝(𝑌) =  𝑝(𝑦1 +  𝑦2
𝑒). 

Virksomhed 1’s profitmaksimering: 

 

max
𝑦1

𝑝 (𝑦1 +  𝑦2
𝑒)𝑦1 −  𝑐(𝑦1) 

 

For enhver given tro omkring virksomhed 2’s output, 𝑦2
𝑒, vil der være nogle optimale valg for 

output for virksomhed 1, 𝑦1. Ligningen for det funktionelle forhold, mellem det forventede output 

for virksomhed 2 og det optimale valg for virksomhed 1 er som følger: 

 

𝑦1 =  𝑓1(𝑦2
𝑒) 

 

Ligningen oven for er en reaktionsfunktion
220

. En reaktionsfunktion er en funktion, der fortæller, 

hvilken mængde der er profitmaksimerende for en virksomhed at producere, som funktion af den 

mængde den anden virksomhed producerer. Her giver reaktionsfunktionen en virksomheds optimale 

valg som en funktion ud fra virksomhedens tro omkring den anden virksomheds valg.  

Virksomhed 2’s reaktionsfunktion bliver også opstillet: 

 

𝑦2 =  𝑓2(𝑦1
𝑒) 

 

Denne ligning opstiller også virksomhed 2’s optimale valg af output for en given forventning af 

virksomhed 1’s output, 𝑦1
𝑒. Reaktionsfunktionen beskriver den profitmaksimerende mængde for 

virksomhed 1 som funktion af den mængde, virksomhed 2 producerer. 

 

Modellen går nu ud fra, at hver virksomhed vælger deres output under den forudsætning af, at den 

anden virksomheds output vil være 𝑦1
𝑒eller 𝑦2

𝑒. For vilkårlige værdier af 𝑦1
𝑒 og 𝑦2

𝑒 vil dette ikke ske. 

Dette vil ikke ske, da det optimale output for virksomhed 1, 𝑦1, generelt vil være forskellig fra hvad 

virksomhed 2 forventer virksomhed 1’s output vil være, 𝑦1
𝑒.  

 

                                                      
219

 e’et i 𝑦2
𝑒står for (expected)forventet output 

220
 For at finde Cournot ligevægten, er det nyttigt at finde, hvilken mængde der er optimalt for virksomheden at 

producere som funktion af den mængde den anden virksomhed producerer 
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Modellen søger nu en output kombination (𝑦1
∗, 𝑦2

∗), så det optimale output niveau for virksomhed 1 

er 𝑦1
∗ givet ved, at virksomhed 2 producerer 𝑦2

∗. Det optimale output niveau for virksomhed 2 er 𝑦2
∗, 

givet ved at virksomhed 1 producerer 𝑦1
∗. Med andre ord kan output valgene (𝑦1

∗, 𝑦2
∗) indsættes i to 

ligninger: 

𝑦1
∗ =  𝑓1(𝑦2

∗) 

 

𝑦2
∗ = 𝑓2(𝑦1

∗) 

 

 

Denne kombination af outputniveauer er kendt som Cournot ligevægten i et duopol
221

. I Cournot 

ligevægt maksimerer hver virksomhed sin profit i forhold til sin overbevisning omkring den anden 

virksomheds outputvalg. Disse overbevisninger bliver bekræftet i ligevægten. Hver virksomhed 

vælger at producere den mængde af output, som den anden virksomhed vil forvente, at den 

producerer. I Cournot ligevægt vil ingen af virksomhederne finde det indbringende at ændre deres 

output, når de finder ud af, hvilket valg den anden virksomhed faktisk har taget.  

 

Denne Cournet ligevægt kan ligeledes illustreres ved hjælp af en graf, som vil blive gennemgået 

yderligere nedenfor. Kigger man på figur 6, kan man se, hvordan Cournot ligevægten af de to 

outputs vil være der, hvor de to reaktionskurve krydser. Ved dette punkt producerer hver 

virksomhed et profitmaksimerende niveau af output i forhold til den anden virksomheds valg af 

output.  

 

3.7.1.2.2. Eksempel på grafisk Cournot ligevægt 

For at finde den grafiske Cournot ligevægt for et duopol skal den enkelte virksomheds 

profitmaksimering findes, og derefter skal den optimale mængde som funktion af den anden 

virksomheds mængde opskrives. Dette giver virksomhedernes reaktionsfunktion. 

Cournot ligevægten findes ved at løse de to reaktionsfunktioner for y1 og y2. 

 

Reaktionsfunktionen for virksomhed 2 er: 

 

                                                      
221

 Cournot ligevægt: det er optimalt for virksomhed 1 at producere den mængde givet virksomhed 2 producerer sin 

mængde, og det er optimalt for virksomhed 2 at producere sin mængde givet virksomhed 1 producerer sin mængde 
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𝑦2

𝑎 − 𝑏𝑦1
𝑒

2𝑏
 

 

Da virksomhed 1 er ens med virksomhed 2 i dette eksempel har deres reaktionskurver samme form: 

𝑦1

𝑎 − 𝑏𝑦2
𝑒

2𝑏
 

 

Figur 6 afbilder de to reaktionskurver, vi ser ovenfor. Hvor de to kurver krydser, er Cournot 

ligevægten. Ved dette punkt er hver virksomheds valg, altså det profitmaksimerende valg, givet 

virksomhedens tro om den anden virksomheds handlinger. Hver virksomheds overbevisning i 

forhold til den anden virksomheds handlinger er bekræftet af deres faktiske handlinger.  

 

Figur 6: Cournot ligevægten for et duopol 
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3.7.1.2.3. Eksempel på matematisk Cournot ligevægt 

For at udregne den matematiske Cournot ligevægt for et duopol, skal man kigge på punktet (𝑦1, 𝑦2), 

hvor hver virksomhed gør, hvad den anden virksomhed regner med, at den gør. Vi sætter 𝑦1 = 𝑦1
𝑒 

og 𝑦2 = 𝑦2
𝑒, hvilket giver følgende to ligninger i to ubekendte: 

 

𝑦1

𝑎 − 𝑏𝑦2

2𝑏
 

 

𝑦2

𝑎 − 𝑏𝑦1

2𝑏
 

 

I dette eksempel er virksomhederne identiske, så de vil hver producere det samme niveau af output i 

ligevægt. Vi kan substituere 𝑦1 = 𝑦2 ind i en af de ovennævnte ligninger: 

 

𝑦1

𝑎 − 𝑏𝑦1

2𝑏
 

 

Ved løsning for 𝑦1
∗, får vi: 

𝑦1
∗ =  

𝑎

3𝑏
 

 

Da de to virksomheder er ens, betyder det: 

𝑦2
∗ =  

𝑎

3𝑏
 

Og det totale industri output er: 

𝑦1
∗ +  𝑦2

∗ =  
2𝑎

3𝑏
 

 

Her finder vi Cournot ligevægtens skæringspunkt. 

 

3.7.1.2.4. Flere virksomheder i Cournot ligevægten 

Vi vil nu antage, at der er flere virksomheder på markedet, og derfor flere generiske producenter 

involveret i Cournot ligevægten end de to, som vi ser i et marked med duopol. I denne situation 

bliver det antaget, at hver virksomhed har en forventning omkring de andre virksomheders output 



Side 80 af 115 
 

valg på markedet, og de søger at beskrive et ligevægtigt output.  Det bliver antaget, at der er 𝑛 

virksomheder, og 𝑌 = 𝑦1 + ⋯ + 𝑦𝑛 er det totale markedsoutput. Derfor er ”marginalomsætningen 

lig med marginalomkostningen tilstand” for virksomhed 𝑖: 

 

𝑝(𝑌) +
Δ𝑝

Δ𝑌
𝑦𝑖 = 𝑀𝐶(𝑦𝑖) 

 

Hvis p(Y) bliver ganget ud, og det andet led bliver ganget med Y/Y, skrives ligningen: 

 

𝑝(𝑌) [1 +
Δ𝑝

Δ𝑌

𝑌

𝑝(𝑌)

𝑦1

𝑌
] =  𝑀𝐶(𝑦1) 

 

Ved brugen af, definitionen af elasticiteten af den aggregeret efterspørgselskurve, og ved at 

𝑠𝑖 =  𝑦𝑖/𝑌 er virksomhed 𝑖’s andel af det samlede markedsoutput, bliver ligningen reduceret til: 

 

𝑝(𝑌) [1 −  
𝑠𝑖

|𝜖(𝑌)|
] = 𝑀𝐶(𝑦1) 

 

Ligningen kan også skrives som: 

 

𝑝(𝑌) [1 −  
1

|𝜖(𝑌)|/𝑠𝑖
] = 𝑀𝐶(𝑦1) 

 

Man kan tænke på 𝜖(𝑌)/𝑠𝑖 som værende elasticiteten af efterspørgselskurven, som 

originalproducenten og generikaproducenterne står overfor. Dette betyder, at jo mindre en 

markedsandel, virksomhederne har, jo mere elastisk er efterspørgselskurven. Hvis markedsandelen 

er 1, betyder det, at originalproducenten er monopolist på markedet, og efterspørgselskurven, som 

originalproducenten står overfor, er markedets efterspørgselskurve. Betingelsen reduceres blot til 

dette, når der er en monopolist på markedet. Hvis virksomheden, der typisk er generikaproducenten, 

har en meget lille del af et stort marked, er dets markedsandel nul, og efterspørgselskurven, både 

originalproducenten og generikaproducenten står overfor, er flad. Dermed reduceres betingelsen til 

et marked med fuldkommen konkurrence, hvor prisen er lig med marginalomkostningerne.  
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Hvis der er et stort antal virksomheder på markedet, er hver virksomheds indflydelse på markedets 

pris ubetydelig, og Cournot ligevægten bliver effektiv på samme måde som ligevægten i 

fuldkommen konkurrence. Vi ser også, at jo flere generikaproducenter, der træder ind på 

medicinalmarkedet med præcis det samme præparat, jo sværere er det at holde prisen over 

marginalomkostningerne. Virksomhederne kan derfor ikke sætte en pris højere end 

marginalomkostningerne, og de kan heller ikke tjene et overskud hjem eller genvinde sine 

investeringer.  

 

3.7.1.3. Forudsigelser vedrørende de anvendte teorier 

Ud fra vores analyse af et monopolistisk marked og herefter et marked med flere indtrædende, altså 

et oligopolistisk marked med både duopol og mere end to virksomheder, kan det konstateres, at der 

sker en ændring i output og pris, når markedet går fra monopol til oligopol. En vigtig faktor for 

markedsændringen er her patentbeskyttelsens udløb. Når originalproducenten er monopolist, er der 

en adgangsbarriere i form af patentering, der holder de generiske producenter ude af markedet. Men 

når patentbeskyttelsen ophører, er adgangsbarrieren fjernet, og generikaproducenterne har nu 

mulighed for at træde ind på markedet med en perfekt substitut af monopolistens medicinske 

præparat.  

 

Monopolisten er prissætteren og kan derfor sætte den højst mulige pris, men han skal stadig være 

opmærksom på efterspørgslen for produktet. Hvis produktet ikke har en høj efterspørgsel, kan det 

ikke betale sig for monopolisten at producere et højt output. Da dette betyder, at han ikke vil få 

solgt lige så mange produkter, som han producerer. Monopolistens marginale omsætning skal være 

lig med hans marginale omkostning, da ændringen i omsætningen, når der produceres og sælges en 

enhed mere, skal være lig med ændringen i de totale omkostninger, når en ekstra enhed produceres. 

Monopolisten vil ikke operere på et marked med en uelastisk efterspørgselskurve, da det betyder, at 

marginalomsætningen på sådan et marked vil være negativ og derfor ikke lig med 

marginalomkostningerne. Vi ser også, at en monopolist altid er klar til at øge sit output, hvis det 

betyder, at han sælger en ekstra enhed. Monopolisten vil kun sænke prisen på det output, han øger, 

og derfor ikke de enheder, han allerede sælger. Dette betyder, at der opstår et dødvægtstab grundet 

monopol. Dødvægtstabet betegner det tab af output, der opstår grundet et marked med monopol i 

forhold til et marked med fuldkommen konkurrence. Vi ser i dødvægtstabet, at forbrugeren er 

dårligere stillet rent økonomisk grundet monopol, end hvis forbrugeren havde købt det ønskede 
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produkt på et marked med fuldkommen konkurrence og frit ville kunne vælge at købe det ønskede 

produkt til en billigere pris.  

 

På et marked med duopol er der kun to virksomheder, og de sætter deres pris eller output på samme 

tid. I vores analyse bestemmer de, hvilken mængde de vil producere, uden at vide hvilken mængde 

den anden virksomhed producerer. De to virksomheder antager, at den anden virksomhed vælger et 

bestemt output, og sætter derefter deres eget output efter denne antagelse. De to virksomheders 

optimale output niveau er Cournot ligevægten. Cournot ligevægten er det optimale valg af output 

for den ene virksomhed at producere, givet at den anden virksomhed producerer den mængde, som 

den første virksomhed har antaget, at den producerer. Virksomhederne vil i Cournot ligevægten 

ikke finde det indbringende at ændre deres output, når de finder ud af den anden virksomheds 

faktiske output. Derfor producerer hver virksomhed et profitmaksimerende niveau af output i 

forhold til den anden virksomheds output valg.  

 

Ved oligopol med flere indtrædende på markedet er efterspørgselskurven mere elastisk. Dette 

betyder, at jo flere virksomheder, der er på markedet, jo mindre en markedsandel har hver 

virksomhed, og jo større er forskellen i output og pris. Vi ser ved patentudløb, at 

generikaproducenten har lavere omkostninger ved at producere det pågældende præparat, og at han 

kan derfor sætte sin pris lavere end originalproducenten, hvorfor generikaproducenten vinder en 

stor del af originalproducentens markedsandele.  

 

3.8. Lundbeck 

3.8.1. Teorierne anvendt på Lundbeck 

Ovenfor har vi belyst økonomiske teorier, som behandler monopolistiske og oligopolistiske 

tankegange. Her har markedsforholdene været illustreret, hvor disse ligeledes i et vist omfang er sat 

i forbindelse med medicinalindustrien. De analyserede og anvendte teorier vil nu blive anvendt 

mere specifikt, hvorfor vi vil sætte disse i sammenhæng med Lundbecks præparat, Cipralex, 

hvorved det vil blive bevist om teorierne holder. Vi antager, at Lundbeck i en årrække har været den 

eneste producent på markedet, som har solgt antidepressivpræparater indeholdende aktivstoffet, 

escitalopram. Dette skyldes den patentbeskyttelse, som de har nydt efter de i loven fastsatte regler. 

Det betyder ligeledes, at Lundbeck er monopolisten. Efter patentudløbet træder 

generikaproducenter ind på markedet med deres generiske version af Cipralex, hvorfor Lundbeck 
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ikke længere vil være den eneste udbyder. Lundbeck mistede sit patent på aktivstoffet, escitalopram 

i 2009 og på fremgangsmåden i 2014. 

 

3.8.2. Prisfald efter patentudløb 
222

 

Escitalopram er et antidepressivt middel af typen SSRI, som bliver anvendt til behandling af 

depressioner og forskellige former for angst. I 3. kvartal 2011 lå omsætningen på 77,4 mio. kr.
223

, 

hvor denne i 2. kvartal 2014 var faldet til 9,9 mio. kr.
224

. Som nævnt udløb Lundbecks patent på 

escitalopram i 2009, mens det stadigt gældende fremgangsmådepatent først udløb i 2014. De  

følgende år efter det første patentudløb på escitalopram var der flere generikaproducenter, der 

sendte generiske præparater på markedet. De generiske præparater, som kom på markedet i 

perioden mellem 2009 og 2013, var dog ikke markant billigere end originalproduktet. Grunden til, 

at disse ikke var meget billigere, var, at Lundbeck stadig havde patent på fremstillingsmetoden. 

Derfor var generikaproducenterne nødt til selv at udvikle en fremgangsmåde ved anvendelse af 

aktivstoffet escitalopram. Generikaproducentens omkostninger til udvikling af fremgangsmåden var 

næsten lige så høje som Lundbecks egne fremstillingsomkostninger. Escitalopram fik derfor ændret 

status til klausuleret tilskud, da Sundhedsstyrelsen revurderede tilskudsstatussen på alle 

antidepressive præparater. Dette kom for escitalopram præparatet til at betyde, at lægerne kun 

kunne angive, at der skulle ydes tilskud, hvis patienterne havde afprøvet nogle billigere substitutter, 

eller hvis patienterne allerede var i stabil behandling med escitalopram. Udfaldet af 

Sundhedsstyrelsens revurdering blev meldt ud i 3. kvartal 2011 med virkning fra 2. kvartal 2012. 

Dette betød at antallet af personer, der var i behandling med escitalopram faldt drastisk hvorfor der 

ligeledes skete et tilsvarende fald i mængdeforbrug og omsætning.  

 

I maj 2014 udløb Lundbecks fremgangsmådepatent. Dette betød, at allerede i 3. kvartal 2013 

begyndte flere generikaproducenter at komme på markedet. Den gennemsnitlige pris på 

escitalopram faldt i året før patentudløbet på fremgangsmåden fra 7,63 kr. til 2,12 kr.
225

. Grunden til 

det store prisfald var, at generikaproducenterne nu kunne kopiere og anvende Lundbecks 

fremstillingsproces, hvorfor generikaproducenternes fremstillingsomkostninger var ikke nær så høje 
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som Lundbecks eller som de generikaproducenter som forsøgte at indtræde på markedet ved 

patentudløbet på escitalopram i 2009.  

 

Som tidligere nævnt skal apotekerne i Danmark altid tilbyde deres kunder det billigste præparat, 

hvis der findes flere substituerende præparater til forskellige priser. Dette skal de også tilbyde, 

selvom lægen har udskrevet det dyreste præparat på recepten. Dette udgangspunkt, hvor apotekerne 

altid skal tilbyde at substituere det dyre originale præparat med et billigere generisk præparat gør, at 

de generiske præparater hurtigt får fodfæste på det danske marked efter originalproducentens 

patentudløb. Ved originalproducentens patentudløb, ses der derfor i Danmark at være et stort fald i 

originalproducentens omsætning. Denne proces bidrog i stort omfang til at generikaproducenternes 

generiske præparater kunne vinde en stor markedsandel som Lundbeck før sad 100% på.  

 

Figur 7: Omsætning og mængdesalg af escitalopram fra 3. kvartal 2011 til 2. kvartal 2014 
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3.9. Delkonklusion 

Der foreligger fordele såvel som ulemper ved patenter. En ulempe består af de samfundsmæssige 

omkostninger som et monopol skaber, idet forbrugeren er nødsaget til at betale en høj pris for det 

pågældende lægemiddel. Fordelen ved patenter er, at de skaber incitament og grundlag for nye 

opfindelser, der ellers ikke ville have været foretaget. De fleste opfindelser, og specielt udvikling af 

nye lægemidler, er altid resultatet af en lang og dyr forskning- og udviklingsproces foretaget i 

laboratorier. Hvis en virksomhed ikke havde mulighed for at sælge de udviklede produkter til en 

pris over markedsniveauet og derved genvinde pengene investeret i forskningen og udviklingen, 

ville der ikke være noget økonomisk incitament for disse foretagender. Uden patentbeskyttelse ville 

generiske konkurrenter sænke prisen ned til marginalomkostningerne, og derfor også tvinge 

originalproducenten til at sætte en lavere pris end ønsket. Originalproducentens pris skal helst ligge 

over hans marginalomkostninger for at han kan vinde sine forsknings- og udviklingsinvesteringer 

ind. Konsekvensen vil være at originalproducenten ikke har incitamentet til at innovere. 

Patentbeskyttelsen sikrer altså originalproducenten mod generiske konkurrenter, som derved skaber 

incitament til at innovere.  

Patentbeskyttelsesperioden er i Danmark fastsat til 20 år., hvor der for lægemidler ligeledes kan 

udstedes et supplerende beskyttelsescertifikat. Det bliver ofte diskuteret, om den 20 årige periode er 

optimal og fyldestgørende, idet den for nogle opfindere vil den være for kort og for andre for lang. 

Tager vi udgangspunkt i den 20 årige patentbeskyttelsesperiode, vil patenthaveren i denne periode 

have monopol på det pågældende marked. Efter patentudløbet er det tilladt for generiske 

producenter at kopiere teknologien eller den kemiske forbindelse. Fordelen ved et marked med 

monopol er, at jo længere patentbeskyttelsen er, jo større en omsætning og overskud kan 

originalproducenten opnå, hvorfor incitamentet til at investere i forskning og udvikling vil være 

stor. Ulempen er, at jo længere en monopoltilstand der eksisterer på et marked, jo større et 

dødvægtstab bliver der genereret. Den optimale patentbeskyttelsesperiode er derfor en periode, der 

balancerer disse to modstridende effekter. Problemet ved at bestemme den optimale 

patentbeskyttelsesperiode er blevet undersøgt af William Nordhaus fra Yale Universitet
226

. Som 

Nordhaus indikerer, er problemet meget komplekst, og der er mange ukendte forhold involveret. 

Nordhaus fandt dog ud af, at for opfindelser med en patentbeskyttelsesperiode på 17 år
227

 var rundt 

regnet 90 % effektive, hvilket betyder, at patentperioden opnåede 90 % af det højst mulige 
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forbrugeroverskud
228

. Der findes altså ikke nogen overbevisende grund til at lave nogen drastiske 

ændringer af patentbeskyttelsesperioden på 20 år.  

Af analysen fremgår det ligeledes at vores anvendte teorier og forudsigelser stemmer overens med 

det farmaceutiske marked. Ved vores specifikke fokus på Lundbeck og deres præparat, Cipralex, fik 

vi bekræftet at Lundbecks monopol på markedet resulterede i en markedsandel på 100 %, hvor de 

kunne sætte deres pris over deres marginalomkostning og dermed genvinde deres forsknings- og 

udviklingsomkostninger ved hjælp af den overnormale fastsatte pris. Efter patentbeskyttelsen på 

fremgangsmådepatentet ophører, indtræder generiske producenter i et stort omfang på markedet, 

idet de nu kan anvende Lundbecks fremstillingsmetode. Et øget antal af generiske konkurrenter 

betyder at markedsstrukturen ændres til et oligopolistisk marked. De generiske producenter sætter 

ikke deres priser lige så højt som Lundbeck, da de ikke skal genvinde forsknings- og 

udviklingsomkostninger. Generikaproducenterne vinder derfor nogle af Lundbecks markedsandele 

grundet de lavere fastsatte priser.  
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4.1. Integreret analyse  

4.1.1. Nytten af patenter 

Som vi konkluderer i den økonomiske analyse, skaber patentsystemet incitament til at innovere, 

hvilket fører til de teknologiske fremskridt, som nye opfindelser medfører. Det er påvist, at danske 

virksomheder og det danske samfund har en stor nytte af patentsystemet
229

. Virksomheder i 

Danmark, hvis forretninger beror på en høj grad af patentbeskyttelse på produkter og processer, har 

en stor indflydelse på den økonomiske vækst, beskæftigelse og eksport. I en undersøgelse, der blev 

offentliggjort den 31. september 2013
230

, blev patentsystemets kvantitative effekt undersøgt for 

første gang. Det er ved hjælp af undersøgelsen bevist, at i de industrielle områder hvor 

virksomhederne udtager flere patenter per medarbejder, end der bliver udtaget i gennemsnit
231

, 

bidrager med 13,9 % af EU’s samlede BNP
232

, 10,3 % af EU’s samlede beskæftigelse. Dertil 

kommer yderligere knap 10 % afledt beskæftigelse.
233

 For Danmarks vedkommende viser 

undersøgelsen, at de danske virksomheder i de patentintensive industrier bidrager med 15,3 % af 

Danmarks BNP og direkte står for 9,8 % af al dansk beskæftigelse, hvortil der kommer yderligere 

afledt beskæftigelse
234

. Som det ligeledes bliver diskuteret i den økonomiske analyse, er patenter 

ikke kun til gavn. Dog kan det konstateres, at patenter er nyttige for samfundet i form af den 

indvirkning, patenterne har på BNP’et og beskæftigelsen i både EU og Danmark. 

 

4.1.2. Effekten af generiske præparater 

I sektorundersøgelsen
235

, bliver der blandt andet set nærmere på de økonomiske vilkår, der opstår, 

når de generiske præparater træder ind på markedet i Europa. Det viser sig, at cirka halvdelen af de 

lægemidler, der er blevet undersøgt mere dybdegående i studiet, er blevet udsat for konkurrence fra 

generiske producenters præparater, allerede inden for det første år efter patentbeskyttelsen udløb
236

. 

I gennemsnit tager det over syv måneder for et generisk præparat at træde ind på det farmaceutiske 

marked, efter patentet på det originale præparat er udløbet. For de originale præparater som har 
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solgt mest, og hvor hurtig generisk introduktion på markedet har størst betydning, tog det 

gennemsnitligt fire måneder at komme ud på markedet
237

. Det er dog vigtigt at understrege, at der 

kan være betydelige forskelle i generikaproducenternes lancering af lægemidler, alt afhængig af 

hvilket lægemiddel og medlemsstat der er tale om. At kunne forsinke generikaproducenternes 

lancering af generiske præparater har været betydningsfuldt for originalproducenten. Grunden til 

dette er, at generikaproducenterne markedsfører deres produkter til en pris, der i gennemsnit ligger 

ca. 25 % under prisen på det originale præparat, før patentet udløber. I samme forbindelse, ser man 

som oftest at generikaproducenternes priser i gennemsnit vil ligge 40 % under originalpræparatets 

pris, efter en tidsperiode på 2 år efter patentudløbet. Efter det første år på markedet, har 

generikaproducenterne vundet en markedsandel svarende til ca. 30 %, og efter to år vil denne været 

steget til ca. 45 %. For originalproducenten vil dette medføre et stort fald i deres indkomst, hvorfor 

de har interesse i at foretage sig de manøvrer, som er blevet belyst i den juridiske analyse.  

 

Når de generiske præparater får adgang til markedet, sparer sundhedsvæsenet i gennemsnit 20 % i 

udgifter til det pågældende præparatet, et år efter det første generiske præparat er blevet 

markedsført
238

. Igen er det vigtigt at understrege, som det fremgår af sektorundersøgelsen, at der er 

en forskel fra en medlemsstat til en anden, og hvilket lægemiddel der er tale om. For de lægemidler 

der var genstand for undersøgelse, blev det i vurderet, at besparelserne på de generiske præparater, 

kunne have været 20 % større, end de faktisk var, hvis de var blevet markedsført umiddelbart efter 

patentbeskyttelsens udløb
239

. Det betyder ligeledes, at besparelserne på de generiske præparater 

kunne have været ca. 3 milliarder EUR større, hvis de generiske lægemidler var kommet på 

markedet omgående
240

. Dette er nogle opsigtvækkende beregninger og tal, idet det viser at 

samfundet lider et væsentligt økonomisk tab, som konsekvens af originalproducentens 
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patentkrumspring. Det bemærkes, at flere faktorer spiller ind på og påvirker de generiske 

producenters beslutning om indtræden på et bestemt marked. Dette kan eksempelvis være 

omsætningen på det originale præparat, før patentbeskyttelsen udløber
241

. I de medlemsstater, 

herunder Danmark, hvor der er pligt til at tilbyde den billigste substitution på apotekerne, træder de 

generiske præparater hurtigere ind på markedet, hvorfor der vil foreligge en større besparelse på 

sundhedsbudgetterne. I forlængelse heraf bemærkes det også, at markedsindtrængningen forløber 

hurtigere, og at priserne på de generiske produkter falder mere, da det ikke bekendtgøres overfor 

generikaproducenterne, at de skal holde deres priser inden for en bestemt grænse, som ses andre 

steder
242

.  

 

4.1.3. Det farmaceutiske marked i Danmark 

Som tidligere nævnt i afhandlingen er det danske prissystem inden for det farmaceutiske marked 

bygget op på sådan en måde, at leverandørerne skal oplyse deres pris på det givne præparat for 14 

dage ad gangen. Dette prissystem, samt apotekernes pligt til at tilbyde den billigste substitut, 

betyder, er der skabes en positiv priskonkurrence på de lægemidler hvor der er flere producenter på 

markedet. Opnår man som producent den laveste pris inden for substitutionsgruppen, er man sikret 

en stor del af markedet for det pågældende præparat, i den kommende takstperiode. Dette medfører 

oftest et prisfald på det danske farmaceutiske marked på 95 %.
243

  

 

Substitutionssystemet, hvor det originale præparat kan udskiftes med det billigste generiske 

præparat, sikrer, at de generiske præparater hurtigt optager en væsentlig del af originalproducentens 

markedsandele. En opgørelse fra Dansk Lægemiddel Information (DLI-MS) viser, at generiske 

præparater i 2013 dækkede 68 % af danskernes forbrug af receptpligtig medicin
244

 opgjort i 

døgndoser
245

. Som nævnt er de generiske præparater væsentlig billigere end de originale 

præparater, hvorfor udgifterne til de generiske præparater også er meget lavere. Det betyder, at 

selvom de generiske præparater dækkede hele 68 % af danskernes medicinforbrug udgjorde disse 

kun 25 % af danskernes medicinudgifter.  
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Ved patentudløb samt substitution, ser man en positiv effekt idet danskerne rundt regnet sparer over 

5,5 milliarder kroner om året
246

. Omfanget af denne store besparelse skal blandt andet findes i 

substitutionen af lægemidler. Mere end 18 millioner gange om året bliver de dyre lægemidler, som 

er ordineret af lægen, byttet ud med et billigere generisk præparat
247

. Forbrugerne og samfundet 

sparer på baggrund heraf store udgifter. I Danmark vindes markedsandelene i stort omfang af 

generiske producenter, netop fordi apotekerne skal tilbyde det billigste substituerende præparat. 

Dette medfører en stærk konkurrence blandt producenterne, idet hver producent vil sætte deres pris 

på et niveau der er så gunstigt og fordelagtigt som muligt, hvor at vinde markedsandele. Denne 

konkurrence om at have det billigste præparat på markedet, afspejles selvsagt af prisen. Af den 

grund har Danmark de laveste priser på generiske præparater blandt 24 lande. Dette bekræftes 

ligeledes af en undersøgelse foretaget af det internationale analyseinstitut IMS Health, idet denne 

viser, at Danmark har de laveste priser i Europa på generiske præparater
248

.  

 

Figur 8: Årlig besparelse ved generisk konkurrence 
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Når man sammenligner besparelserne i diagrammet, var besparelserne i 2010 på 4,8 milliarder 

DKK. Ved nyere patentudløb i henholdsvis 2011, 2012 og 2013, er der er sket yderligere prisfald, 

hvorfor besparelserne kun er steget i takt med årene. I 2013 har dette medført en samlet besparelse 

på 5,7 milliarder DKK. Det danske prissystem for det farmaceutiske marked, samt substitutionen af 

lægemidler, har over en senere årrække bidraget til en positiv udvikling, som medfører større 

besparelser for samfundet og borgerne i Danmark.  

 

En grund til at man oplever en langt større besparelse ved generisk konkurrence i 2014 end i 2001, 

skyldes selvsagt at forbrugerne i større grad anvender generiske præparater. I 1991 hvor 

Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation i samarbejde, indførte 

reglen om generisk substitution, krævede substitution af et lægemiddel på apoteket, at lægen ved 

påtegning på recepten gav mulighed herfor
249

. I 1997 blev substitutionssystemet ændret således at 

apoteket, inden for nærmere fastsatte bagatelgrænser, altid skal tilbyde og udlevere det billigste 

substituerende lægemiddel
250

. Som det ses af diagrammet var der ikke en særlig stor årlig 

besparelse ved generisk konkurrence i 2001, hvilket kan indikere at forbrugerne ikke var særlig 

trygge ved generiske præparater eller ved substitutionssystemet i det hele taget. I løbet af årene har 

der været en langt større årlig besparelse grundet den generiske konkurrence, hvilket antyder at 

forbrugerne er blevet langt mere trygge ved anvendelsen af et generisk præparat. Man kan altså 

konstatere at forbrugerne er blevet mere oplyste på området, og i høj grad anerkender de generiske 

præparater, som i sidste ende kommer dem selv og samfundet til gode. 

 

4.1.4. Originalproducentens patentkrumspring 

Det gavner i høj grad det danske samfund og forbrugerne, når patentbeskyttelsen udløber, idet 

apotekerne kan substituere de dyre lægemidler med billigere generiske præparater. Den 

konkurrence, der forekommer grundet de generiske præparaters indtræden på markedet er positive 

for samfundet af flere grunde. Konkurrencen mellem lægemidlerne sænker prisen på behandlingen, 

ligesom originalproducentens faldende indtjening giver dem incitament til at opfinde et nyt 

lægemiddel
251

. Som vist ovenfor er den generiske konkurrence stødt stigende på det farmaceutiske 

marked, hvorfor originalproducenten i takt med de forløbne år har mistet større dele, af de 

markedsandele hans før sad 100 % på. På baggrund heraf mister originalproducenten flere 
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markedsandele ved patentudløb end han før har gjort. Derfor har originalproducenten en stor 

interesse i at benytte patentkrumspringsstrategier som forlænger hans patentbeskyttelsesperiode. 

Disse patentkrumspring medfører en væsentlig forsinkelse i generikaproducentens indtræden på 

markedet. Dette er meget uhensigtsmæssigt idet den danske samfundsøkonomi, er afhængig af at 

der indtræder generiske præparater ind på det farmaceutiske marked når patentet udløber. Som 

konstateret i den juridiske analyse arbejder originalproducenten under patentrettens nugældende 

lovgivningsrammer hvorfor man må tænke nye og alternative veje for at forhindre disse 

patentkrumspring.  

 

4.1.5. Den Europæiske Patentreform 

Den Europæiske Patentreform indeholder et enhedspatent, hvis formål er at nedbringe 

omkostningerne for et patent betydeligt, ligesom man vil kunne opnå beskyttelse på alle de 

deltagende medlemsstaters område gennem en forenklet procedure, ved brug af blot én enkelt 

ansøgning
252

. Der vil ligeledes blive indført ét fælles centralt domstolssystem til håndtering af 

tvister
253

. Før patentreformen kan træde i kraft, skal den ratificeres i mindst 13 af de lande, der 

deltager i aftalen. Et krav herved er, at Tyskland, Storbritannien og Frankrig, der er de tre 

europæiske lande med flest patenter, skal være blandt disse 13 lande. Når aftalen er ratificeret i 13 

lande, forventes det, at der går cirka fire måneder, inden reformen kan træde i kraft. Det forventes 

på nuværende tidspunkt at ske i begyndelsen af 2017
254

. 

 

Da EU-Kommissionen på baggrund af de observerede patentkrumspringsstrategier har konstateret, 

at der er et stærkt behov for at sætte ind mod originalproducenters anvendelse af disse, har man ved 

patentreformens tilblivelse og udformning ligeledes haft fokus på modarbejdelse af disse 

strategier
255

. Det betyder, at man forventer at reformen kan bidrage til at forhindre, at disse 

patentkrumspringsstrategier finder sted. For forståelsen af patentreformens indhold er det 

nødvendigt at gå yderligere i dybden med de to elementer, enhedspatentet og den fælles domstol. 
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4.1.5.1. Enhedspatentet 

Hjemlen til enhedspatentet har eksisteret i EPK siden 1973
256

, og den giver EPK medlemsstaterne 

adgang til at indgå en særlig aftale om, at et europæisk patent kan få en såkaldt enhedseffekt i de 

pågældende lande. EPK’s artikel 142 (1), som netop regulerer dette, lyder som følger, En gruppe 

kontraherende stater, der ved særlig aftale har bestemt, at de for disse stater meddelte europæiske 

patenter har en enhedskarakter overalt på deres territorium, kan bestemme, at europæiske patenter 

kun kan meddeles samlet for alle de pågældende stater
257

.” På baggrund heraf har EU-Rådet 

fremsat to udkast til EU-reglerne om et fælles patent for Europa. Den 11. december 2012 stemte 

Europa-Parlamentet ja disse to udkast. Det første udkast vedrører den fælles patentbeskyttelse, 

“Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 

2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary protection”
258

.  Det 

andet udkast vedrører en oversættelsesaftale, “Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 

2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection 

with regard to the applicable translation arrangements
259

”. Udkastene til disse forordninger blev 

accepteret under EU-lovgivningsproceduren “enhanced cooperation
260

”. Reglerne trådte i kraft den 

20. januar 2013. De vil dog først finde anvendelse fra den dato hvor aftalen om den fælles 

patentdomstol træder i kraft
261

. Med hjemmel forordning 1257/2012 kan et europæisk patent sættes 

i kraft direkte i de kontraherende lande, det vil sige uden, at patentet underlægges den nationale 

lovgivning. Udstedelsen af europæiske patenter sker i henhold til retsgrundlaget i EPK og dennes 

fastsatte bestemmelser. Ved udstedelse af disse patenter skal der foretages en undersøgelse af 

patentansøgningen, hvorved EPO her vil være den ansvarlige myndighed. EPO fastsætter ligeledes 

de procedurer samt gebyrer, som skal overholdes ved indlevering af patentansøgningen. 

Enhedspatentet får samme virkning for alle de lande, som har tiltrådt aftalen, hvilket betyder, at 

patentet kun kan meddeles, overføres eller erklæres ugyldigt for samtlige medlemsstater. 

 

                                                      
256

 Dansk Industri: Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde, side 4 
257

 European Patent Convention, artikel 142 (1) 
258

 Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing 

enhanced cooperation in the area of the creation of unitary protection 
259

 Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012  

implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable 

translation arrangements 
260

 EPO: Unitary patent 
261

 EPO: Unitary Patent 



Side 94 af 115 
 

4.1.5.2. Den fælles patentdomstol 

Den Europæiske Union etablerede ved aftalen af den 20.06.2013 en fælles patentdomstol. Denne 

aftale blev defineret i, ”Agreement on a Unified Patent Court (2013/C 175/01)
262

”. På dansk kaldes 

denne for patentdomstolsaftalen. Præamblens afsnit 7 fastslår domstolens status, Som tager i 

betragtning, at den fælles patentdomstol bør være en domstol, der er fælles for de kontraherende 

medlemsstater og dermed en del af deres retssystem, med enekompetence med hensyn til 

europæiske patenter med ensartet retsvirkning og europæiske patenter, der meddeles i henhold til 

bestemmelserne i EPK
263

. Patentdomstolsaftalens artikel 1, andet afsnit, definerer dette yderligere, 

Den fælles patentdomstol er en domstol, der er fælles for de kontraherende medlemsstater og 

dermed underlagt de samme forpligtelser i henhold til EU-retten som enhver af de kontraherende 

medlemsstaters nationale domstole
264

. Patentdomstolen er ikke en EU-institution, men oprettes i 

kraft af en mellemstatslig aftale, hvor medlemslandene selv bestemmer, om de vil være med
265

. 

Patentdomstolen vil få indflydelse på de lande som tiltræder domstolsaftalen, hvorfor denne vil 

være den håndhævelsesinstans, som afgør tvister vedrørende enhedspatenter. Ikke nok med det, 

domstolen tillægges ligeledes kompetence i forhold til de europæiske patenter, der fungerer som 

nationale patenter, i de EPK medlemsstater, som har tiltrådt aftalen. Med dette følger, at tvister 

omhandlende disse patenter skal føres ved den fælles patentdomstol og ikke ved de nationale 

domstole som hidtil. Derfor indebærer en dansk ratifikation af domstolsaftalen en 

suverænitetsafgivelse, idet kompetencen til tvistløsningsafgørelser nu tillægges den fælles 

patentdomstol.   

 

4.1.5.3. Danmarks tiltrædelse af Patentreformen 

Ved oprettelsen af Den Europæiske Patentreform, blev det diskuteret, hvorvidt Danmark kunne 

ratificere aftalen om den fælles patentdomstol, uden at dette udgjorde et brud på den danske 

Grundlov
266

. På baggrund heraf udarbejdede Justitsministeriet et notat af 7. maj 2013, hvori de 

diskuterer, hvorvidt en dansk tilslutning til aftalen om en fælles europæisk patentdomstol 

forudsætter anvendelse af proceduren i Grundlovens § 20
267

. Grundlovens § 20, lyder som følger, 
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Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt 

omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med 

andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde. Stk. 2. Til vedtagelse af 

lovforslag herom kræves et flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant 

flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder 

regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for 

folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler
268

. Ved dybdegående analyse af nærværende bestemmelser 

er det på den baggrund Justitsministeriets vurdering, at en dansk tilslutning til patentdomstolsaftalen 

vil indebære en overladelse af beføjelser som omtalt i grundlovens § 20, og at proceduren i 

grundlovens § 20, stk. 2 derfor vil skulle iagttages
269

. På baggrund heraf måtte danskerne den 25. 

maj 2014 til afstemning om Den Europæiske Patentdomstol. Dette blev til et ja med 60,45 % af 

stemmerne
270

. Den danske lovgiver har udarbejdet et forlag til Lov om Danmarks ratifikation af 

Aftale om en fælles patentdomstol m.v.
271

, hvor forslaget har til formål at tilvejebringe hjemmel for 

Danmarks ratifikation af den mellemstatslige aftale om en fælles patentdomstol
272

. På baggrund af 

ovenstående kan Danmark tilslutte sig den europæiske patentreform, når denne træder i kraft. 

 

4.1.5.4. Patentreformens effekt på dansk økonomi 

Danmark er et af de mest patentaktive lande i verden
273

. Det vil sige, at Danmark har udviklet sig i 

en positiv retning på det globale patentmarked, idet Danmark nu står for som det femte mest 

patentaktive land i verden, når det gælder europæiske patenter
274

. Danmarks høje patentaktivitet 

betyder, at der i den danske industri i høj grad satses på innovation, hvilket i høj grad bidrager til 

fremtidens produktion og beskæftigelse. Man kan måle graden af innovation i en virksomhed ved 

blandt andet antallet af patenter. Det fremgår heraf at de patentaktive virksomheder i Danmark er 

afgørende for væksten, da de alene står for omkring 10 % af den samlede beskæftigelse og 15 % af 

BNP
275

. På samme tid har patentaktive virksomheder i en central betydning for den danske eksport. 

Fra årene 2005 – 2011 steg de danske patentaktive virksomheders bidrag til eksporten med 45 % og 
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udgør i dag omkring 360 milliarder DKK. Ligeledes så man at antallet af patentansøgninger steg 

med 41 % fra årene 2005 – 2011
276

. Denne kan på baggrund af disse tal konstateres at patenter har 

en positiv effekt på den danske eksport. Innovative virksomheder yder derfor et essentielt og vigtigt 

element, i Danmarks vækststigning. Kigger man på hvilke brancher der er de mest intensive og 

aktive, på det europæiske marked, ligger medicinsk teknologi øverst som den dominante
277

. Det et 

en omkostningsfuld affære at søge om europæisk patent i hele Europa, idet dette i dag koster 

240.000 DKK. Ved enhedspatentet ønsker man at regulere dette beløb, og skære det væsentligt ned. 

Et enhedspatent som vil få direkte virkning i de kontraherende lande, vil derfor komme til at koste 

35.000 DKK
278

. Ved de fordelagtige vilkår der ligger i patentreformen, forventer man at 

patentreformen kan skabe yderligere incitament til innovation blandt de patentaktive danske 

virksomheder, hvorfor reformen vil gavne den danske økonomi fremadrettet. 

 

Da de danske virksomheder i høj grad bidrager til den danske beskæftigelse og eksport, er det 

utrolig vigtigt at man tilgodeser disse, og giver dem attraktive rammer at arbejde under. 

Patentreformen vil i høj grad kunne gavne disse originalproducenter idet der er væsentlige fordele 

ved patentreformen, herunder særligt de enorme besparelse der er ved et enhedspatent. I betragtning 

af hvor mange patenter originalproducenter tager på bare et enkelt præparat, vil dette kunne lette 

udgifterne hertil væsentligt. Man ønsker at give originalproducenterne attraktive rammer at arbejde 

under, på samme tid med, at man ønsker at begrænse deres markedsadfærd. En mulig mellemvej og 

løsning kan netop være denne patentreform. Denne skaber en stor besparelse for 

originalproducenterne ved at tilbyde attraktive og billige patenter, hvilket kan have en indvirkning 

på originalproducentens patentkrumspring. Idet originalproducenten nu vil spare en væsentlig 

mængde penge ved opnåelse af patent i Europa, vil deres incitament til at forlænge deres 

patentbeskyttelsesperiode gennem patentkrumspringsstrategier måske ikke vil være nær så stor.  

 

4.1.5.5. Kan patentreformen afhjælpe patentkrumspring? 

Med patentreformen ønsker man, at det fremtidige EF-patent, samt de nuværende europæiske 

patenter, som EPO udsteder, underlægges en praksis, som skal opfylde høje kvalitetskrav
279

. Dette 

indebærer blandt andet, at EPO fremadrettet skal have fokus på en skærpelse af kravene. I vores 
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analyse af patenterbarhedskravene
280

 har vi blandt andet diskuteret hvorfor EPO’s 

udstedelsespraksis er væsentlig højere end den man fører hos Patent- og Varemærkestyrelsen. 

Analysen indikerede at EPO har lagt en forholdsvis blød retningslinje for kravene til patent, idet 

EPO på samme tid har imødekommet en del indsigelser. Med indførslen af patentreformen har man 

øget opmærksomheden på den store mængde patentudstedelser som EPO udsteder. Man ønsker 

derfor at regulere dette ved at fastlægge, at EPO skal benytte sig af en strammere udstedelsespraksis 

ved at have fokus på, om den pågældende patentansøgning lever op til de skærpede krav. Dette 

tiltag understøtter altså vores fremlagte pointer i analysen. Denne skærpelse kan vise sig have en 

effekt på både patentklynger og introduktion af andengenerationslægemidler, alt afhængig af 

hvordan man mere præcist foretager denne opstramning.  

 

Sektorundersøgelsen har vist, hvordan 30 % af retssagerne blev anlagt mellem de samme parter i 

mere end én medlemsstat angående ét og samme lægemiddel. I 11 % af disse domme afsagde to 

eller flere forskellige retter i forskellige EU-lande indbyrdes modstridende domme om, hvorvidt et 

patent var blevet krænket eller ej. EU-domstolen skal sikre hurtige afgørelser af høj kvalitet på en 

omkostningseffektiv måde. Retssager på tværs af landegrænser har indtil nu i gennemsnit varet i 2,8 

år. Den europæiske domstol tilsigter at skære ned på denne behandlingstid. Den fælles 

patentdomstol vil få betydning, for de modstridende domme der verserer landende imellem, idet den 

fælles domstol sikrer en ensartet håndhævelse. Især vil den behandlingstid som man forventer at 

skære ned på, at have betydning for originalproducentens patentkrumspring, idet patentbeskyttelsen 

ikke vil kunne forlænges i samme omfang som hidtil.  

 

EU-Kommissionen ønsker i samme forbindelse at skærpe overvågningen af medicinalsektoren. EU-

Kommissionen har de senere år haft fokus på hvordan medicinalvirksomheder benytter sig af forlig 

og aftaler, og sanktioneret de deltagende parter med bøder. Dette så man eksempelvis den 19. juni 

2013 hvor EU-Kommissionen pålagde Lundbeck en bøde på 700 mio. DKK. Kommissionen 

fastslog, at Lundbeck havde overtrådt de EU-retlige konkurrenceregler ved at indgå forlig og aftaler 

med generikaproducenter. Lundbeck skulle i perioden 2002-2003 have betalt et større beløb til fire 

generikaproducenter, for at disse i modydelse ville afstå fra at sælge Lundbecks storsælgende 

præparat, Cipramil. Kommissionen vurderede, at beløbet betalt til konkurrenterne svarede til den 

indtægt, kopiselskaberne kunne forvente at tjene, hvis de havde lanceret deres eget produkt. For 
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kopiselskaberne har der således ikke været tale om et regulært tab, mens Lundbeck derimod undgik 

et prisfald, som ville have ført til et endnu større tab end omkostningerne ved at indgå forlig. Det er 

med en bøde i den størrelsesorden tydeligt at se at EU-Kommissionen med stor sandsynligvis har 

for øje at gøre et ”statement”.  Derved gør Kommissionen det klart, at man ikke accepterer disse 

aftaler, og forhåbentlig kan denne afgørelse forhindre og afskrække lignende forlig og aftaler.  

 

Disse forlig og aftaler der som oftest indebærer værdioverførsel fra en originalproducent til en 

generikaproducent, bliver indgået på samfundets bekostning. EU-Kommissionen ønsker derfor at 

skærpe sin overvågning yderligere, hvilket betyder at der vil blive foretage grundigere og mere 

dybdegående undersøgelser. Derudover vil Kommissionen ikke tøve med at tage konkrete sager op, 

hvis den finder dette nødvendigt, ligesom den vil sanktionere aftalens parter ved overtrædelse af 

lovgivningen. Da disse forlig og aftaler som oftest indgås i al fortrolig mellem partnerne, kan det 

være svært for EU-Kommissionen at blive bekendt med alle indgåede forlig og aftaler som finder 

sted. Der vil derfor med stor sandsynlig være tilfælde hvor EU-Kommissionen ikke vil kende til en 

eksisterende aftale, hvorfor de ej heller kan undersøge dem nærmere og sanktionere parterne for 

eventuelle lovbrud.  
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4.2. Delkonklusion 

Vi kan konstatere, at både patenter og generika gavner samfundet. Var disse patenter ikke 

tilgængelige, ville der ikke foreligge et incitament til at investere, hvorfor udviklingen ville gå i stå, 

og samfundet ville lide nød heraf. I samme forbindelse er det utrolig vigtigt for 

samfundsøkonomien at generiske præparater kan indtræde på markedet ved originalpræparatets 

patentudløb. Når generiske præparater indtræder på markedet, falder prisen væsentligt på det 

pågældende præparat. Indtræder generikaproducenten ikke på markedet ved patentudløbet, vil det 

derfor have store konsekvenser, idet samfundsøkonomien er afhængig af den besparelse som 

generisk konkurrence forårsager. Generikaproducentens direkte indtræden på markedet ved 

patentudløb, stoppes af originalproducenternes patentkrumspring. I et forsøg på at forhindre disse 

patentkrumspring, har man vedtaget Den Europæiske Patentreform, som blandt andet har til formål 

at forhindre originalproducenterne i at benytte disse strategier. Dette søges afhjulpet gennem en 

skærpelse af kravene for patent, hurtigere tvistløsningsafgørelser samt et større fokus på 

konkurrenceforvridende forlig og aftaler.  

 

Det er tydeligt at se, at man har øget fokus på disse strategier som forlænger patentbeskyttelsen og 

udelukker konkurrencen. Patentreformens tiltag vil formentlig have en effekt, men reformen vil 

med stor sandsynlighed have større indvirkning på nogle strategier end andre. Selvom 

patentreformen opstiller fordelagtige vilkår og besparelser for originalproducentens opnåelse af 

patent, er det dog meget usikkert at patentkrumspringsstrategierne vil kunne afhjælpes af denne 

grund. En mulighed for at forlænge patentbeskyttelsesperioden vil altid være attraktiv, også selvom 

producenten har opnået en besparelse på et andet område. Det er derfor svært at forestille sig at 

denne patentreform vil kunne forhindre, de i afhandlingen nævnte former for patentkrumspring. 

Selvom skærpet overvågning og restriktioner er et godt udgangspunkt, vil medicinalvirksomhederne 

med deres kreative og opfindsomme tilgang til patentsystemet, finde veje og muligheder som 

danner basis for nye strategier, hvilke patentreformen ikke har taget højde for.  
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5. KONKLUSION 

Patenter er gode for medicinalvirksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling 

af et givent præparat. Dette incitament foreligger da producenterne kan sætte en overnormal pris på 

præparatet, grundet deres position som monopolist på markedet. Den ved patentet tildelte eneret, 

resulterer ligeledes i at generiske præparater ikke kan indtræde på markedet i 

patentbeskyttelsesperioden. I denne periode vil medicinalvirksomheden tjene forsknings- og 

udviklingsomkostningerne og mere til hjem. Dette resulterer i, at producenterne og investorerne 

opnår en fordelagtig indtjening, hvorfor de igen vil have incitament til at innovere og derved opnå 

et nyt patent. Interessen for patentbeskyttelse er derfor enorm, og producenterne vil derfor forsøge 

at patentere deres præparater i så stort og bredt et omfang som muligt. Dette medfører at 

medicinalvirksomhederne ofte videreudvikler førstegenerationspræparater og skaber et 

andengenerationspræparat som de tager patent på. Fordelen ved dette patent er, den store opfindelse 

er gjort, hvorfor medicinalvirksomheden blot skal foretages nogle ændringer og forbedringer af det 

eksisterende præparat, hvilket ikke er nær så omkostningstungt. Denne form for patentering 

anvendes ofte som patentkrumspring, idet disse såkaldte forbedringer anses for at være noget 

tvivlsomme. Der er dog intet juridisk for at få patent på et andengenerationslægemiddel hvis dette 

opfylder betingelserne for patent. I forbindelse med patenteringen af lægemidlet opbygger 

originalproducenten, en patentklynge omkring det pågældende lægemiddel. Denne patentklynge 

dannes som regel ved at originalproducenten først tager patent på aktivstoffet, for derefter at 

patentere fremgangsmåden. Dette gør det utrolig svært for generiske præparater at indtræde på 

markedet når patentet på aktivstoffet udløber.  

 

Når patentbeskyttelsen på aktivstoffet udløber, vil de generiske producenter indtræde på markedet 

med et generisk præparat, hvorfor der nu vil være flere udbydere af det samme præparat. Idet der 

kommer generisk konkurrence på markedet, skifter markedsformen nu til at være et oligopolistisk 

marked. Denne konkurrence medfører, at originalproducenten ikke længere vil sidde 100 % på 

markedsandelene. For at bibeholde den monopolistiske position på markedet benytter 

originalproducenten hans patentklynge til at indlede en række retssager mod generikaproducenten 

med påstand om patentkrænkelse af hans stadigt gældende fremgangsmådepatent. Som oftest vil 

generikaproducenten vinde den pågældende retssag, men fordi retssagsprocessen er så langtrukken, 

vil originalproducenten lykkedes med at holde generikaproducenterne ude af markedet i en længere 

tidsperiode. Fornemmer originalproducenten at han vil tabe den pågældende sag vil han forsøge at 
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forlige med generikaproducenten og derigennem opnå en fordelagtig økonomisk aftale. Først når 

patentbeskyttelsen på både aktivstoffet og fremgangsmåden er udløbet for patentbeskyttelse vil de 

generiske præparater kunne indtræde på markedet uden fare for sagsanlæg. Originalproducenterne 

vil altså have stor succes med at anvende disse patentkrumspringsstrategier, idet de forlænger 

patentbeskyttelsesperioden væsentligt.  

 

Først når originalproducentens adskillige patenter er udløbet, vil generiske producenter kunne 

anvende originalproducentens metoder og processer til at genskabe originalproducentens præparat. 

Generikaproducenterne vil derfor ikke have særlig store produktionsomkostninger, hvorfor de vil 

sætte deres priser en del lavere end originalproducenten. Dette er til stor gavn for samfundet, da 

substitution af lægemidler til billigere præparater, sparer samfundet for 5,5 milliarder om året. 

Denne besparelse skyldes særlig substitutionssystemet som apotekerne i Danmark er underlagt. 

Samfundsøkonomien er afhængig af at generiske præparater kommer på markedet uden 

unødvendige forsinkelser. I håbet om at kunne mindske og hindre anvendelsen af patentkrumspring, 

har man ved vedtagelsen af Den Europæiske Patentreform udarbejdet denne, med en øget 

opmærksomhed på disse strategier.  Reformen består af to elementer, et enhedspatent og en fælles 

patentdomstol. Gennem skærpelse af kravene for patent, hurtigere tvistløsningsafgørelser samt et 

større fokus på konkurrenceforvridende forlig og aftaler, forventes denne reform at i et vist omfang 

at kunne minimere patentkrumspringsstrategier. Det er dog tvivlsomt at denne Patentreform vil 

kunne afværge disse patentkrumspringsstrategier fuldstændig, idet medicinalvirksomhederne har en 

utrolig kreativ tilgang til patentsystemet. 
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Forkortelser 

Lundbeck Pharma A/S (Lundbeck) 

Patentloven (PTL) 

Patentbekendtgørelsen (?) 

Traktaten om Den Europæiske Union og Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Pariserkonventionen) 

World Trade Organization (WTO) 

European Patent Convention - Den Europæiske Patentkonvention (EPK) 

World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 103 af 115 
 

Litteraturliste 

 

Bøger: 

Carlquist, Arly & Andersen, Niels M. 2006, Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, Jurist- og 

Økonomiforbundets forlag, 1. udgave 

 

Djolov, George G. 2013. The Economics of Competition: The Race to Monopoly. Routledge. 2. 

edition 

 

Mansfield, Edwin. 1986. Patents and Innovation: An Empirical Study, Management Science. 

Informs. Vol. 32, No. 2.  

 

Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. 2011, Retskilder & retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets 

Forlag, 3. udgave 

 

Pindyck, Robert S. og Rubinfeld, Daniel L. 2009. Microeconomics. Person Prentice Hall. 7. Edition 

 

Ryberg, Bjørn. 2002, Beskyttelsesomfanget i dansk patentret, Gads forlag, 1. udgave 

 

Scherer, F.M og Ross, David. 1990. Industrial Market Structure and Economic Performance. 

Houghton Mifflin Company. 3. edition 

 

Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten & Petersen, Clement S. 2015, Immaterialret, Djøf, 4. udgave 

 

Varian, Hal R. 2010. Intermediate Microeconomics A Modern Approach. W. W. Norton and 

Company. 8. edition 

 

Undersøgelser: 

Diverse resultatkontrakter mellem Erhvervs- og Vækstministeriets departement og Patent- og 

Varemærkestyrelsen 

 



Side 104 af 115 
 

Journal of product & Brand Management, VOL. 6, NO. 5, 1997 

 

Justitsministeriet: Notat om hvorvidt dansk tilslutning til aftale om en fælles europæisk patent-

domstol forudsætter anvendelse af proceduren i grundlovens § 20 

 

Patent- og varemærkestyrelsens årsrapport 2014 

 

Pharmaceutical Sector Inquiry Final Rapport 8. July 2009  

 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse om patenters opfindelseshøjde, december 2004 

 

Internetsider: 

Apotekerforeningen: Analyse IMS Health 

http://apotekerforeningen.dk/presse-og-

nyhedsbreve/nyhedsbreve/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/20022013_analyse_ims

%20health.ashx 

 

Apotekerforeningen: Patentudløb generisk substitution 

http://www.apotekerforeningen.dk/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/11092013_pate

ntudloeb_generisk_subst.ashx 

 

Apotekerforeningen: Patentudløb substitution lægemidler  

http://apotekerforeningen.dk/presse-og 

nyhedsbreve/nyhedsbreve/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/07052014_Patentudløb_

substitution_lægemidler.ashx 

 

Apoteket: Analyse: Apotekets substitution af dyre lægemidler til billige kopier 

http://www.apotekerforeningen.dk/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/21052014_apot

ekets_substitution.ashx 

 

http://apotekerforeningen.dk/presse-og-nyhedsbreve/nyhedsbreve/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/20022013_analyse_ims%20health.ashx
http://apotekerforeningen.dk/presse-og-nyhedsbreve/nyhedsbreve/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/20022013_analyse_ims%20health.ashx
http://apotekerforeningen.dk/presse-og-nyhedsbreve/nyhedsbreve/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/20022013_analyse_ims%20health.ashx
http://www.apotekerforeningen.dk/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/11092013_patentudloeb_generisk_subst.ashx
http://www.apotekerforeningen.dk/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/11092013_patentudloeb_generisk_subst.ashx
http://apotekerforeningen.dk/presse-og%20nyhedsbreve/nyhedsbreve/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/07052014_Patentudløb_substitution_lægemidler.ashx
http://apotekerforeningen.dk/presse-og%20nyhedsbreve/nyhedsbreve/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/07052014_Patentudløb_substitution_lægemidler.ashx
http://apotekerforeningen.dk/presse-og%20nyhedsbreve/nyhedsbreve/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/07052014_Patentudløb_substitution_lægemidler.ashx
http://www.apotekerforeningen.dk/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/21052014_apotekets_substitution.ashx
http://www.apotekerforeningen.dk/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/21052014_apotekets_substitution.ashx


Side 105 af 115 
 

Apoteket: Det Centrale Tilskudsregister – CTR 

http://www.apoteket.dk/LoveOgRegler/medicintilskud/medicintilskud/ctr_det_centrale_tilskudsregi

ster.aspx 

 

Apoteket: Hvorfor hedder min medicin noget andet? 

http://www.apoteket.dk/LoveOgRegler/Laegemidler/Substitution/Hvorfor%20hedder%20min%20

medicin%20noget%20andet.aspx  

 

Dansk Industri (DI): Fakta om den europæiske patentreform 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Patent/Fakta%20om%20patentreformen.pdf  

 

Dansk Industri (DI): Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske 

patentsamarbejde 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Patent/Patentsamarbejdet%20er%20mellemstatsligt.pdf 

 

Den store danske: Danmark – sundhedsforhold 

http://denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sundhedsforhold_i_ver

den/Danmark_-_sundhedsforhold 

 

Den store danske: Lægemidler (patentering) 

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Farmakologi/l%C3%A6ge

midler/l%C3%A6gemidler_(Patentering) 

 

Den store danske: Sundhedsvæsen 

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sundhedsvidenskabernes_t

erminologi/sundhedsvæsen 

 

EU Oplysningen: Hvad er forskellen på mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde 

http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-er-forskellen-paa-mellemstatsligt-og-

overstatsligt-samarbejde  

 

 

http://www.apoteket.dk/LoveOgRegler/medicintilskud/medicintilskud/ctr_det_centrale_tilskudsregister.aspx
http://www.apoteket.dk/LoveOgRegler/medicintilskud/medicintilskud/ctr_det_centrale_tilskudsregister.aspx
http://www.apoteket.dk/LoveOgRegler/Laegemidler/Substitution/Hvorfor%20hedder%20min%20medicin%20noget%20andet.aspx
http://www.apoteket.dk/LoveOgRegler/Laegemidler/Substitution/Hvorfor%20hedder%20min%20medicin%20noget%20andet.aspx
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Patent/Fakta%20om%20patentreformen.pdf
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Patent/Patentsamarbejdet%20er%20mellemstatsligt.pdf
http://denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sundhedsforhold_i_verden/Danmark_-_sundhedsforhold
http://denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sundhedsforhold_i_verden/Danmark_-_sundhedsforhold
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Farmakologi/l%C3%A6gemidler/l%C3%A6gemidler_(Patentering)
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Farmakologi/l%C3%A6gemidler/l%C3%A6gemidler_(Patentering)
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sundhedsvidenskabernes_terminologi/sundhedsvæsen
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sundhedsvidenskabernes_terminologi/sundhedsvæsen
http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-er-forskellen-paa-mellemstatsligt-og-overstatsligt-samarbejde
http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-er-forskellen-paa-mellemstatsligt-og-overstatsligt-samarbejde


Side 106 af 115 
 

Europa-Kommissionen: Undersøgelse af medicinalindustrien 

http://ec.europa.eu/danmark/eu-

politik/alle_emner/konkurrence/2008/081128_laegemiddelsektoren_da.htm 

 

European Patent Organization: Guidelines for Examination in the European Patent Office 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html  

 

Finans: Lundbeck i hemmeligt forlig med kopi-rival 

http://finans.dk/protected/artikel/ECE4796877/Lundbeck-i-hemmeligt-forlig-med-kopi-rival-

/?ctxref=ext  

 

Finansministeriet: Regionernes finansiering  

http://www.fm.dk/arbejdsomraader/kommuner-og-regioner/aftalesystemet/regionernes-finansiering/ 

 

Information: Patentforlængelser er nødvendige for forskning 

https://www.information.dk/indland/2009/08/patentforlaengelser-noedvendige-forskning  

 

Industriforeneingen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (igldk): Generika og markedet 

http://igldk.dk/generika-og-markedet/ 

 

Institut for rationel farmakoterapi: Originalfirmaers forhindringer for generika koster 25 milliarder 

kr.  

http://www.irf.dk/dk/nyheder/originalfirmaers_forhindringer_for_generika_koster_25_milliarder_k

r.htm  

 

Ispor: Denmark – Pharmaceuticals  

http://www.ispor.org/HTARoadMaps/Denmark.asp 

 

Lundbeck: Kort om Lundbeck  

http://www.lundbeck.com/dk/om-lundbeck/kort-om-lundbeck 

 

http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/konkurrence/2008/081128_laegemiddelsektoren_da.htm
http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/konkurrence/2008/081128_laegemiddelsektoren_da.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html
http://finans.dk/protected/artikel/ECE4796877/Lundbeck-i-hemmeligt-forlig-med-kopi-rival-/?ctxref=ext
http://finans.dk/protected/artikel/ECE4796877/Lundbeck-i-hemmeligt-forlig-med-kopi-rival-/?ctxref=ext
http://www.fm.dk/arbejdsomraader/kommuner-og-regioner/aftalesystemet/regionernes-finansiering/
https://www.information.dk/indland/2009/08/patentforlaengelser-noedvendige-forskning
http://igldk.dk/generika-og-markedet/
http://www.irf.dk/dk/nyheder/originalfirmaers_forhindringer_for_generika_koster_25_milliarder_kr.htm
http://www.irf.dk/dk/nyheder/originalfirmaers_forhindringer_for_generika_koster_25_milliarder_kr.htm
http://www.ispor.org/HTARoadMaps/Denmark.asp
http://www.lundbeck.com/dk/om-lundbeck/kort-om-lundbeck


Side 107 af 115 
 

Lægemiddelstyrelsen: Ansøgning om generelt tilskud til medicin 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/generelle-tilskud/ansoegning 

 

Lægemiddelstyrelsen: Generisk substitution – spørgsmål og svar 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/priser/laegemiddelgrupper-substitutionsgrupper/generisk-

substitution-spoergsmaal-og-svar  

 

Lægemiddelstyrelse: Godkendelse af medicin  

http://laegemiddelstyrelsen.dk/ 

 

Lægemiddelstyrelsen: Medicintilskudsgrænser  

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/beregn-dit-tilskud/tilskudsgraenser 

 

Lægemiddelstyrelsen: Medicintilskudsnævnet  

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/medicintilskudsnaevnet 

 

Lægemiddelstyrelsen: Substitution af lægemidler 

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/substitution 
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http://www.stoppiratkopiering.dk/regler-og-terminologi/oversigt-over-de-vigtigste-love-og-

regler.aspx  

 

Patent- og varemærkestyrelsen:  

http://www.dkpto.dk/  

 

Patent- og Varemærkestyrelsens Guidelines: 

http://paguidelines.dkpto.dk/  

 

Politikken: Stemmerne er talt op: Klart ja til patentdomstolen 

http://politiken.dk/indland/politik/ep_valg/ECE2299828/stemmerne-er-talt-op-klart-ja-til-

patentdomstolen/  

 

Publikationer: Pricing and Reimbursement in Denmark 

http://publikationer.lif.dk/Notater/PricingandreimbursementinDenmark/ 

 

Regioner: Fakta om sundhedsvæsenet – sundhedsvæsenet i tal 

http://www.regioner.dk/aktuelt/temaer/fakta+om+regionernes+effektivitet+og+%C3%B8konomi/k

opi+af+fakta+om+sundhedsv%C3%A6senet  

 

Rettigheder: Internationalt patent 

http://www.rettigheder.dk/patenter/internationalt-patent 

 

Styrelsen for patientsikkerhed: Mål og opgaver  

https://stps.dk/ 

 

http://www.minilex.dk/a/sundhedsvæsenets-opbygning
http://www.stoppiratkopiering.dk/regler-og-terminologi/oversigt-over-de-vigtigste-love-og-regler.aspx
http://www.stoppiratkopiering.dk/regler-og-terminologi/oversigt-over-de-vigtigste-love-og-regler.aspx
http://www.dkpto.dk/
http://paguidelines.dkpto.dk/
http://politiken.dk/indland/politik/ep_valg/ECE2299828/stemmerne-er-talt-op-klart-ja-til-patentdomstolen/
http://politiken.dk/indland/politik/ep_valg/ECE2299828/stemmerne-er-talt-op-klart-ja-til-patentdomstolen/
http://publikationer.lif.dk/Notater/PricingandreimbursementinDenmark/
http://www.regioner.dk/aktuelt/temaer/fakta+om+regionernes+effektivitet+og+%C3%B8konomi/kopi+af+fakta+om+sundhedsv%C3%A6senet
http://www.regioner.dk/aktuelt/temaer/fakta+om+regionernes+effektivitet+og+%C3%B8konomi/kopi+af+fakta+om+sundhedsv%C3%A6senet
http://www.rettigheder.dk/patenter/internationalt-patent
https://stps.dk/
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Sum: Væsentlige ændringer af medicintilskudssystemet i de senere år  

http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Medicintilskud-rigtig-anv-af-laegemidler-maj-

2004/Kapitel%204.aspx 

 

Sundhed: Danske Regioner  

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-

myndigheder/danske-regioner/ 

 

Sundhed: Institut for Rationel Farmakoterapi  

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-

myndigheder/institut-for-rationel-farmakoterapi/ 

 

Sundhed: KL  

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-

myndigheder/kl/ 

 

Sundhed: Patienterstatningen 

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-

myndigheder/patienterstatningen/ 

 

Sundhed: Skift af antidepressiv behandling fra escitalopram til citalopram 

https://www.sundhed.dk/content/cms/13/11113_skift_af_antidepressiv_behandling_fra_escitalopra

m_til_citalopram20090701.pdf  

 

Sundhed: Statens Serum Institut  

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-

myndigheder/statens-serum-institut/ 

 

Sundhed: Sundhedsvæsenet  

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/ 

 

 

http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Medicintilskud-rigtig-anv-af-laegemidler-maj-2004/Kapitel%204.aspx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Medicintilskud-rigtig-anv-af-laegemidler-maj-2004/Kapitel%204.aspx
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/danske-regioner/
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/danske-regioner/
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/institut-for-rationel-farmakoterapi/
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/institut-for-rationel-farmakoterapi/
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/kl/
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/kl/
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/patienterstatningen/
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/patienterstatningen/
https://www.sundhed.dk/content/cms/13/11113_skift_af_antidepressiv_behandling_fra_escitalopram_til_citalopram20090701.pdf
https://www.sundhed.dk/content/cms/13/11113_skift_af_antidepressiv_behandling_fra_escitalopram_til_citalopram20090701.pdf
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/statens-serum-institut/
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/statens-serum-institut/
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/
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Sundhed: Sundheds- og Ældreministeriet  

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-

myndigheder/ministeriet-for-sundhed-forebyggelse/ 

 

Sundhedsdatastyrelsen: Kvartalets medicinsalg – Overblik og Indblik: 2. Kvartal 2014   

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/kvartalets-

medicinsalg 

 

Sundhedsstyrelsen: Børnevaccinationsprogrammer  

https://sundhedsstyrelsen.dk/ 

 

Sundheds- og Ældreministeriet: Almen praksis 

http://www.sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Praksissektorene/Almen%20praksis.aspx 

 

Sundheds- og Ældreministeriet: Hvad koster sundhedsvæsenet? 

http://www.sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Sundhedsoekonomi/Sundhedsvaesenet_i_tal_og_fak

ta/Hvad_koster_sundhedsvaesnet.aspx 

 

Sundheds- og Ældreministeriet: Kommunale sundhedsopgaver 

http://www.sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Kommunale-sundhedsopgaver.aspx 

 

Sundheds- og Ældreministeriet: Sundhedsvæsnet 

http://www.sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet.aspx 

 

Sundheds- og Ældreministeriet: Tilskudssystemet  

http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Medicintilskud-rigtig-anv-af-laegemidler-maj-

2004/Kapitel%206.aspx 

 

Tv2 nyheder: Lundbeck anker tabt patentsag 

http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-6885479  

 

 

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/ministeriet-for-sundhed-forebyggelse/
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/ministeriet-for-sundhed-forebyggelse/
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/kvartalets-medicinsalg
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/kvartalets-medicinsalg
https://sundhedsstyrelsen.dk/
http://www.sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Praksissektorene/Almen%20praksis.aspx
http://www.sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Sundhedsoekonomi/Sundhedsvaesenet_i_tal_og_fakta/Hvad_koster_sundhedsvaesnet.aspx
http://www.sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Sundhedsoekonomi/Sundhedsvaesenet_i_tal_og_fakta/Hvad_koster_sundhedsvaesnet.aspx
http://www.sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Kommunale-sundhedsopgaver.aspx
http://www.sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet.aspx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Medicintilskud-rigtig-anv-af-laegemidler-maj-2004/Kapitel%206.aspx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Medicintilskud-rigtig-anv-af-laegemidler-maj-2004/Kapitel%206.aspx
http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-6885479
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Tænketanken Europa: rapport, patentreformen, nye danske muligheder med fælles patent 

http://thinkeuropa.dk/sites/default/files/rapport_patentreform_final.pdf  

 

World Intellectual Property Organization: The aim of the PLT 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/450/wipo_pub_l450plt.pdf 

 

World Intellectual Property Organization: PCT – The International Patent System 

http://www.wipo.int/pct/en/  

 

World Trade Organization’s officielle hjemmeside 

https://www.wto.org/index.htm 

 

Domme: 

H.Lundbeck A/S mod Teva Denmark A/S, afsagt den 10. juni 2010 (Retten i Lyngby) 

Teva Denmark A/S mod H. Lundbeck A/S, afsagt den 22. december 2010 (Østre Landsret) 

 

Actavis A/S mod H. Lundbeck A/S, afsagt den 16. maj 2011 (Østre Landsret) 

H. Lundbeck A/S mod Actavis A/S, afsagt den 30. oktober 2013 (Højesteret) 

 

Ratiopharm A/S mod H. Lundbeck A/S, afsagt den 8. marts 2011 (Østre Landsret) 

Ratiopharm A/S mod H. Lundbeck A/S, afsagt den 29. juni 2011 (Østre Landsret) 

Ratiopharm A/S mod H. Lundbeck A/S, afsagt den 02. december 2011 (Højesteret) 

 

Dom: The Royal Courts of Justice 

http://www.ipeg.com/blog/wp-content/uploads/generics-lundbeck-uk-court-of-appeal.pdf  

 

Dom: House of Lords 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldjudgmt/jd090225/gener-1.htm  

 

 

http://thinkeuropa.dk/sites/default/files/rapport_patentreform_final.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/450/wipo_pub_l450plt.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/
https://www.wto.org/index.htm
http://www.ipeg.com/blog/wp-content/uploads/generics-lundbeck-uk-court-of-appeal.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldjudgmt/jd090225/gener-1.htm
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Lovgivning: 

Patentloven - Bekendtgørelse nr. 108 af 24. januar 2012, med de ændringer, der følger af § 29 i lov 

nr. 639 af 12. juni 2013 og § 3, nr. 2-6, i lov nr. 309 af 28. marts 2015 

 

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater - lovbekendtgørelse nr. 108 af 

24. januar 2012 samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 126 af 19. februar 

2009 om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen 

 

Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

2012/C 326/01 

 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

 

Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af Pariserkonventionen af 20. Marts 1883 om en Union 

til Beskyttelse af industriel Ejendomsret, revideret i Bryssel den 14. December 1900, i Washington 

den 2. Juni 1911 og i Haag den 6. November 1925. (* 1) 

 

European Patent Convention, 15th Edition, October 2013 

 

Patent Cooperation Treaty, Done at Washington on June 19, 1970, amended on 

September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001 

 

Patent Law Treaty, adopted at Geneva on June 1, 2000 

 

Bekendtgørelse nr. 180 af 17/03 2005 om medicintilskud 

Bekendtgørelse af Sundhedsloven (LBK nr 1202 af 14/11/2014) 

Bekendtgørelse af lov om lægemidler, LBK nr 506 af 20/04/2013 
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/83/EF af 6. november 2001 om 

oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/27/EF af 31. marts 2004 om 

ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske 

lægemidler  

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009  

om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 

 

Retsplejeloven - Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (LBK nr 1255 af 16/11/2015) 

 

European Convention on Human Rights 

 

Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953 

 

Forslag til Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v. 

 

Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 

2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary protection 

 

Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the 

area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation 

arrangements 

 

Agreement on a Unified Patent Court (2013/C 175/01) 
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Bilag 1 

EPO's udstedelsespraksis     

År Antal ansøgninger i alt Antal udstedte patenter i alt % udstedte patenter 

2007 141.439 54.700 38,6 

2008 146.644 59.800 40,1 

2009 134.542 51.952 38,6 

2010 151.074 58.117 38,5 

2011 142.810 62.108 43,4 

2012 148.562 65.655 44,2 

2013 147.869 66.707 45,1 

2014 151.981 64.613 42,8 

Tal hentet fra EPO’s annual reports 

 

Patent- og Varemærkestyrelses udstedelsespraksis   

År Antal ansøgninger i alt Antal udstedte patenter i alt % udstedte patenter 

2007 1.858 220 11,8 

2008 1.829 225 12,3 

2009 1.649 211 12,7 

2010 1.770 155 8,7 

2011 1.770 110 6,2 

2012 1.637 190 11,6 

2013 1.534 309 20,1 

2014 1.583 292 18,4 

Tal hentet fra Patent- og Varemærkestyrelsens statistikker 
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Bilag 2 

 

 


