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A

lle kender de historier der
kommer op i ny og næ om
komplet åndsvage love fra EU.
Så må agurkerne ikke være krumme,
så må man ikke pløje på skrå marker,
og hvad vi ellers kender af tåbeligheder. Jeg tror dog, at dem, der kan
huske dengang man skulle udfylde
underlige blanketter, når man skulle
ekspedere en ordre til Tyskland synes,
at EU har bragt os flere forenklinger
end det modsatte. Nu skal vi stemme,
om vi skal være en del af den fælles
europæiske patentdomstol. Glem
agurkeparodien, og se på det som
noget godt. Erhvervslivet generelt og
iværksættere specifikt har brug for, at
Danmark stemmer ja. Så bliver hverdagen nemmere og billigere.
Jeg tror, at et af EU’s største problemer og udfordringer er, at man ikke
længere kan være for eller imod. I dag
bliver man nødt til at tage det ’case by
case’. EU er ikke kun sort eller hvidt.

I har de gode ideer. Vi hjælper med at gøre dem
til gode forretningsmuligheder. Vi kan som førende
specialister inden for immaterielle rettigheder
hjælpe med at tackle alle udfordringer.
Store som små.

Nogle af de tiltag, der kommer fra
EU, har vi som et lille land i bund og
grund meget mere ud af end vores
store nabolande. Det er næsten umuligt at drive virksomhed i Danmark

uden at tænke eksport og udland på
et eller andet tidspunkt i virksomhedens livscyklus. Det er ikke det samme i større lande som Tyskland, Polen,
England eller Frankrig, hvor man kan
drive forretning i en menneskealder
uden at forlade moderlandet.
Når man som dansk virksomhed gerne vil ud på de fremmede boldbaner,
så er det rart at vide, at man kender
de juridiske spilleregler og ikke
mindst, at det er samme regler for
medspillerne.
Danske iværksættere får så meget ud
af, at Danmark bliver en del af den
fælleseuropæiske patentdomstol, da
det vil påvirke vores allerede skrantende konkurrenceevne.
Et kæmpe problem i debatten omkring Patentdomstolen er ikke selve
domstolen, men alle de andre historier om EU. I øjeblikket kender alle danskere historierne om åbne grænser,
polakker der får kæmpe kørselsfradrag og børnepenge. Dette bevirker,
at mange siger, ”fandme nej”, ”vi er
trætte af EU”, og ”vi skal ikke have
mere fra den skuffe”. Debatten er ble-

vet farvet sort, hvor den skulle havde
været hvid.
Det her er en lov, der påvirker erhvervslivet og ingen andre. Hvis det
samlede danske erhvervsliv siger, at
det her er vigtigt for dem, skal vi så
ikke lytte. Når erhvervslivet taber, taber vi alle!
Min appel på både Iværksætterens og
egne veje er, at du går ned og stemmer ja den 25. maj. Jeg tror egentligt ikke, at du, som har besluttet at
stemme nej vil ændre mening efter
at have læst dette magasin. Men dig
der tvivler, eller dig der vil stemme
ja, men som tænker, at det kan være
lige meget at gå ned at stemme, I er
vigtige!
Det her er ikke et problem, vi selv
kan løse. Det kræver, at demokratiet
træder i karakter, og at DU går ned og
hjælper os med at stemme ja. Vi har
brug for DIG på Danmarks vegne.

CHRISTIAN WALTHER ØYRABØ
FORMAND FOR
DANSK IVÆRKSÆTTERFORENING

www.awapatent.com
PATENTDOMSTOLEN
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Support og rådgivning telefonisk og online,
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... og meget mere

PATENTREFORMEN
– STEP BY STEP

STEP 7: HVAD ER DEN
FÆLLES PATENTDOMSTOL?
Den fælles patentdomstol skal sørge for,
at man med blot en enkelt ansøgning
kan få godkendt et patent, så det gælder
i alle de lande i EU, der er med i aftalen
om en fælles patentdomstol.

DANSKE VIRKSOMHEDER OG
PATENTRETTIGHEDER: KUN 4 PCT.
AF DANSKE VIRKSOMHEDER ER
AKTIVE MED PATENTER, MEN:
De 4 pct. patentaktive virksomheder beskæftiger
37 pct. af alle ansatte i virksomhederne (2011)
De 4 pct. patentaktive virksomheder skaber 40 pct.
af omsætningen i alle danske virksomheder (2011)
De 4 pct. patentaktive virksomheder tegner
sig for over 55 pct. af den danske eksport
(Danmarks Statistik 2013)

Den 25. maj skal vi stemme om Patentreformen. ”Hvad går det lige
ud på?”, tænker de fleste nok. Følg denne 7-trins guideline til ende,
så får du styr på de mest centrale elementer i patentreformen.

Kilde: Association of
Danish Intellectual
Property Attorneys

AF CHRISTIAN HØRDUM ANDERSEN, DANSK IVÆRKSÆTTERFORENING

STEP 6: HVAD ER ET
ENHEDSPATENT?

STEP 1: HVORDAN FUNGERER
ET PATENT?
Et patent er noget en virksomhed eller privatperson
typisk søger om at få for at beskytte sin idé, sit produkt eller sin opfindelse. Et patent kan beskytte en
idé, produkt eller opfindelse i op til 20 år, så andre
ikke kan løbe med samme idé.

Enhedspatentet er et patent, der gælder i en række
lande og ikke kun i et land som for eksempel Danmark. Til sammenligning så kan man søge et patent
i USA, hvor det gælder i alle de forenede amerikanske stater. Det er denne form for enhedspatent,
som en række europæiske lande er ved at indføre.

VIL DU LÆSE MERE OM
PATENTREFORMEN, SÅ TJEK
WWW.PATENTREFORMEN.DK UD

STEP 2: HVAD FÅR MAN TYPISK
PATENT PÅ?

STEP 3: HVAD SKAL VI
STEMME OM TIL
PATENTREFORMEN?
Patentreformen indeholder to ting:
Enhedspatentet og den fælles europæiske patentdomstol.

Det er der ikke noget entydigt svar på. En
opfindelse skal dog leve op til tre betingelser for at få patent: Den skal være ny, den
skal kunne udnyttes industrielt, og den skal
kunne noget nyt og ikke kun være en justering af noget, der allerede eksisterer.

STEP 4: HVAD GÅR
PATENTREFORMEN UD PÅ?
Formålet med patentreformen er at
gøre det nemmere og billigere at søge
om og håndhæve patentrettigheder i
Europa.

Protect
your ideas
Protect
your future

STEP 5: HVILKE REGLER
GÆLDER I DAG?
I dag skal man søge om patent i de
enkelte lande. Der findes dog allerede et europæisk patent, men det skal
aktiveres i hvert enkelt land, før det er
gyldigt.

European patent & trademark attorneys
HØIBERG is a full service patent and trademark company providing services within the fields of Intellectual Property Rights including
Patents, Trademarks and Designs, Innovation Management, Technology Transfer and Business Development. We provide expert
IPR knowledge in the fields ranging from biotech, nanotech, chemistry and cleantech to software, electronics and mechanics.
Offices: Copenhagen / Aarhus - Denmark
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Phone: +45 3332 0337

Web: www.hoiberg.com

“Our winner was only formed in May 2012, but has rapidly
become one of the country’s leading IP firms...”
MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY, GLOBAL AWARDS 2014

TEMAPRÆSENTATION

FOLKEAFSTEMNING
OM PATENTDOMSTOLEN

“Small but perfectly formed, this newcomer is already
lauded for its outstanding service levels...”
INTELLECTUAL ASSET MANAGEMENT, PATENT 1000, 2013

”Det har betydning for mange danske virksomheder og arbejdspladser,
hvorvidt Danmark tilslutter sig patentreformen. Netop derfor er det så
vigtigt, at vælgerne ved, hvad de stemmer om”
- Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen
Kilde: Pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet

Beskyttelse, sikkerhed og forretningsmuligheder er nogle af nøgleordene i
dette magasin. Patent er den samlede
betegnelse, der danner rammen for
dette særnummer af Iværksætteren,
der sætter fokus på patent og de muligheder og barrierer, man som iværksætter eller virksomhed står overfor,
når man skal søge om patent.
Du kan læse om otte forskellige iværksættere og virksomheder, der har
søgt om eller har fået patent på deres
produkt. Fra familievirksomheden fra
Sønderjylland over den unge iværksætter fra Østjylland til den erfarne
forretningsmand fra hovedstaden.
Alle otte har det til fælles, at de har
en fået god idé, som de har ønsket
at beskytte med et patent. Læs deres
forskellige historier og få deres gode
råd og erfaringer med at søge om at
få patent.
Vi har også besøgt en række patenteksperter og hentet hjælp til at forkla-
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re, hvad det er, hele patentreformen
går ud på. Du kan blandt andet læse
Patent- og Varemærkestyrelsens redegørelse over hele patentdomstolen og
enhedspatentet. Samtidig vil forskellige andre patenteksperter og iværksætterrådgivere give deres besyv med
til, hvad du skal gøre, når du skal søge
patent. Til sidst har vi også forhørt
os om, hvad fire forskellige politikere
mener om patentdomstolen.
Efter at have læst dette magasin vil
du derfor have det fulde overblik over
mulighederne for at søge patent. Du
vil samtidig også være mere end godt
klædt på til at sætte dit kryds, når
vi skal stemme om de store og små
idéers fremtid den 25. maj til folkeafstemningen om patentreformen.
Med ønsket om en god debat om
dansk deltagelse i den fælles patentdomstol og tilslutning til et europæisk
enhedspatent. God læsning!

www.copenhagenpatents.com

PATENTDOMSTOLEN
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et hele starter en dag, hvor
Thomas Willum Jensen kører
i sin bil og bliver irriteret over
de høje støjvægge, som er opsat
langs vejen. Det er efter hans mening
en ineffektiv måde at bekæmpe støj
på. Han tænker, at det må kunne gøres bedre. Derefter går det slag i slag.
Han udvikler et støjabsorberende
autoværn og finder gennem sit netværk sammen med Henrik, Leon og
Susanne, og sammen stifter de selskabet Nag1. Der søges og opnås dansk
og amerikansk patent, forretningsplanen udarbejdes og producenter
af autoværn rundt omkring i verden
kontaktes.

JEG FORSTÅR SIMPELTHEN
IKKE, HVORDAN MAN KAN
VÆRE IMOD PATENTREFORMEN
Hos Nag1, som står bag udviklingen af et støjabsorberende autoværn, er
tilslutningen til patentreformen helt i top. Som de ser det, vil det spare både
store og små virksomheder en masse tid - og det vil mindske de ’dræbende’, bureaukratiske processer, som tager fokus fra det, man burde koncentrere sig om – nemlig at få gjort den gode idé til en god forretning.
AF EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, TOFT KOMMUNIKATION

10

PATENTDOMSTOLEN

PATENTANSØGNINGER ER ET
MARERIDT
For Thomas Willum Jensen har det
været ”et mareridt at komme igennem patentprocessen… og det koster
spidsen af en jetjager”. Han uddyber:
”Jeg vil ikke sige, at jeg har fortrudt, at
jeg har søgt patent, men nogle gange
så tænker man, om det virkelig kan
være meningen, at det skal være så
dyrt og tidskrævende. De fleste gode
idéer er faktisk relativt simple, og det
er vores også, så det er helt grundlæggende sådan, at hvis du ikke har
et patent, så har du ikke en forretning.
Patentet beskytter min idé”.
OPFINDERE ER SJÆLDENT GODE
TIL AT LAVE FORRETNING

Det er nu halvandet år siden, at opfinderen Thomas, sælgeren Leon,
forretningsudvikleren Henrik og hans
datter Susanne, der er advokat, gik
sammen om at udbrede en god idé.
De fire har hver især kompetencer,
som er nødvendige for at kunne
skabe en succesfuld forretning. Som
Thomas Willum Jensen udtrykker
det: ”Det, som jeg og mange andre
opfindere har brug for, er hjælp fra
nogle, der kan flytte idéen fra at være
et patenterbart produkt til at få den
gjort til en sund forretning. I bund og
grund er det sjældent, at opfinderen
også er en god forretningsmand”.
DEN LANGE VEJ FRA EN GOD IDÉ
TIL EN GOD FORRETNING
Vejen fra den gode idé til det endelige produkt kan synes uanet lang, og
det støjabsorberende autoværn er da
heller ikke at se endnu på nogen veje,
men det nærmer sig! Ifølge Leon Samsø Pedersen er der stor interesse for
produktet: ”Så sent som i sidste uge
blev vi kontaktet af en i Australien, og
vi er også med i et projekt i Moskva,
selvom vores produkt endnu ikke er
patenteret i Rusland”.
Patentreformen kan ifølge Thomas
Willum Jensen give en hjælpende
hånd. ”For opfindere og innovative
personer vil den gøre vejen fra at få
en god idé til at udbrede den til et
langt større marked end bare Dan-

mark kortere og mindre bureaukratisk. Og så kan man fokusere på det,
som det egentlig handler om, nemlig
at få skabt nogle arbejdspladser og
skabe et produkt, der er salgbart”.
PATENTREFORMEN GØR DET
NEMMERE AT NÅ UD TIL ET
STØRRE MARKED
Hos Nag1 er de begejstrede for de
mange fordele, som de ser i patentreformen. Thomas Willum Jensen
udtrykker: ”Jeg forstår simpelthen
ikke, hvordan man kan være imod
patentreformen”.
Det vil have stor betydning for Nag1,
at man med én fælles europæisk
patentinstans vil spare både tid og
penge, når man skal søge om patent
i EU. Men det vil også blive lettere og
billigere at skulle forsvare sit patent
ved én fælles domstol fremfor i hvert
enkelt land, ligesom de årlige omkostninger for at opretholde patentet vil
være mindre end i dag.
Leon Samsø Pedersen supplerer: ”Det
kan da kun blive nemmere, når man
kun skal gå ét sted hen for at søge
patent – det kan jo næsten heller ikke
blive andet. Og ligeså hvis man en
dag står og skal forsvare sit patent. Og
heldigvis også billigere”.

NAVN:
Adm. direktør, Leon Samsø Pedersen, 53 år
Opfinder, Thomas Willum Jensen, 49 år
Forretningsudvikler, Henrik Fabricius, 65 år
Advokat, Susanne Fryland, 45 år

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE:
Et autoværn, der med enkle midler ændrer
et standardautoværn til en lav støjskærm,
der kan dæmpe en del af den støj, der
udsendes fra vej og dæk (rullestøj).

PRODUKT:
Nag1 ApS

BELIGGENHED:
Kgs. Lyngby

PATENTDOMSTOLEN
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”Hvorfor skal man dyrke et marked, hvis man ikke kan få beskyttelsen?”

ET MARKEDSVILKÅR

AT STEMME JA
AF CHRISTIAN HØRDUM ANDERSEN, DANSK IVÆRKSÆTTERFORENING

D

NAVN:
Henrik Detterberg, 48 år
Linea Detterberg, 27 år

PRODUKT:
Inimove Complex - håndholdt
træningsudstyr

TITEL:
Henrik er produktionsansvarlig og
Linea er direktør i Inimove ApS.

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE:
Inimove ApS ejes af familien Detterberg.
Selve funktionen er opfundet af Henrik, der
siden 2002 har testet og udviklet et utal
af Inimove-prototyper. I 2008 blev Linea,
Henriks datter, en del af virksomheden og
blev direktør i Inimove ApS.

UDDANNELSESBAGGRUND:
Henrik er iværksætter, maskintekniker,
teknisk konsulent og autodidakt opfinder.
Linea er iværksætter og markedsføringsøkonom med tilvalg i international
markedsføring.
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BELIGGENHED:
Albertslund

en familieejede virksomhed
Inimove, der ligger i
Albertslund, er ejet af Henrik
og Linea Detterberg. Far og datter
er sammen gået ind i branchen for
håndholdt træningsudstyr til genoptræning. Vi har mødt Henrik Detterberg til en snak om alt fra træningsudstyr, drømmen om at arbejde sammen
med sin datter, til historien om,
hvordan en boksebold i kælderen
endte med at blive et patenteret
produkt.

et spørgsmål om sikkerhed og et
spørgsmål om at få og beholde et
marked. ”Det er godt at have patentet, der hvor du skal producere, så
hvis vi gerne vil producere i de lidt
billigere europæiske lande, så bør vi
faktisk have et patent i de lande”, siger
han samtidig med, at han udtrykker
en bekymring for, at disse lande i
princippet kan bruge de samme idéer,
producere og sælge produktet i deres
eget land, hvis enhedspatentet ikke
bliver vedtaget i Danmark.

FRA BOKSEBOLD TIL HÅNDHOLDT
TRÆNINGSUDSTYR
Selvom det var Henrik, der i sin tid i
2002 startede i kælderen i Albertslund
med at udvikle specielle boksebolde til genoptræning, så gør far og
datter tingene sammen i dag. ”Den
ultimative drøm er at kunne leve af
det, men i virkeligheden så var det i
starten mere at have det sjovt med
min datter”, siger Henrik med et smil
på læben. Henrik forklarer, at de fra
starten var så sikre på deres idé, at
de valgte at indgive patent på deres
håndholdte træningsudstyr. I dag
har Inimove Aps fået sat et unikt og
patenteret produkt på markedet og
skal nu til at vælge, hvilke lande i EU,
de ønsker, der skal være patent i.

”PATENT ER JO IKKE EN BØNNE
VÆRD I DANMARK…”
”… hvis du kun har råd til at søge patent i Danmark, hvilket jo typisk er situationen, når man sidder med en lille
pose penge til at beskytte sig, så er
det meget tæt på at være ligegyldigt.
Det er simpelthen et markedsvilkår,
at vi skal stemme ja”, siger Henrik, der
forklarer, at han gerne vil have patent
i alle europæiske lande, men ikke har
råd til det.

DANMARK ER FOR LILLE ET
MARKED
”Det er jo ingen penge værd i Danmark, for der er jo bare ikke noget
marked,” udbryder Henrik, der
uddyber, at patent for Inimove er

”Indtil videre, så har vi brugt godt
650.000 kroner på patent. Før det
havde jeg brugt 50-55.000 kroner
alene på forundersøgelser i 2003 og
2004. Det er rigtig mange penge.
Havde vi haft domstolen allerede på
det tidspunkt, hvor vi begyndte at
arbejde med at få patent, så havde
vi i dag haft patent i alle landene,
der havde tilsluttet sig. Nu står vi så
og skal give 30.000 for hvert land, så
det kan rask væk blive mere end en
million i alt for alle landene i EU. Det

kunne vi have fået for 200.000 kroner,
hvis vi havde haft enhedspatentet
allerede dengang”.
”SUVERÆNITETSAFGIVELSE HAR
INTET MED VIRKELIGHEDEN AT
GØRE”
”Det er noget med at skelne patentdomstolen fra EU, når man skal sætte
sit kryds”, siger Henrik, der ikke giver
meget for at kæde Patentdomstolen
ind i en diskussion om suverænitetsafgivelse. ”Jeg kan godt være bekymret
for, at der er nogle politiske vinde,
som er meget imod EU, og som kører
på den her suverænitetsafgivelse. Det
kan komme til at gøre ondt, når vi har
hele Pias klan og hele Enhedslisten,
der er imod EU, og som kan danne
fælles front og skræmme nogle mennesker med suverænitetsafgivelse.
Men jeg håber på et ja alligevel”.
Hvis det skulle gå hen at blive et nej
til Patentdomstolen i maj, så åbner
Henrik op for, at der skal ske nogle
radikale forandringer for Inimove i
fremtiden. ”Hvis befolkningen hopper
med på den her”, siger Henrik, ”så
vil vi formodentlig opgive patent i
Danmark og så også lave et firma i
Tyskland, der så vil tage patent resten
af stederne. Det er jo desværre nok
virkeligheden, hvis det bliver et nej.
Jeg vil meget nødigt væk fra Danmark, for jeg mener, at vi har moralsk
forpligtelse til at skabe arbejdspladser
til Danmark. Så det er målet at blive
i Danmark, og derfor vi anbefaler at
stemme ja”.

PATENTDOMSTOLEN
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HVORDAN FUNGERER DET JURIDISKE ARBEJDE MED AT FÅ ET PATENT I DAG?
Sammen med ansøger drøfter vi
opfindelsen og udarbejder patentansøgningen. Ofte drøfter vi også forretningsmulighederne, så ansøgningen
bliver tilpasset behovet. Vi håndterer
ansøgningen over for den europæiske
patentmyndighed, og det betyder
typisk argumentation med myndigheden, indtil patentet udstedes. Efter
udstedelsen hjælper vi patenthaver
med at holde markedspositionen i
forhold til konkurrenterne.

2

3

SKARPE TIL
AWAPATENT
Iværksætteren har spurgt patenteksperterne fra
Awapatent A/S til råds for at finde ud af, hvordan
et enhedspatent og en fælles patentdomstol vil
påvirke deres arbejde.

AF CHRISTIAN HØRDUM ANDERSEN, DANSK IVÆRKSÆTTERFORENING
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HVAD ER FORSKELLEN PÅ ET ENHEDSPATENT OG ET EUROPÆISK
PATENT?
Det korte svar er, at enhedspatentet
er et europæisk patent, for hvilket
patenthaver har begæret enhedseffekt, så det på en gang dækker de 25
lande, der har underskrevet aftalen.
Udgangspunktet er altså altid en
europæisk patentansøgning, uanset
om man bruger patentsystemet, som
det er i dag eller vælger de nye muligheder, som patentreformen giver.
I 1990 kom Danmark med i det europæiske patentsystem. Så hele processen med at søge europæisk patent,
og hvad man kan få patent på, er
velkendt, og er fuldstændig uforandret og bliver ved med at være, som vi
kender det i dag.
Når et europæisk patent udstedes,
kan det sættes i kraft i hvert enkelt
land, hvor der ønskes beskyttelse.

Det gøres i dag ved at betale et gebyr til de nationale myndigheder og
indlevere oversættelser, der hvor det
kræves. Herefter betales i hvert land
årsgebyrer til de nationale myndigheder hvert år for at holde patenterne i
kraft.
Med det nye enhedspatent kan man
vælge at sætte det europæiske patent
i kraft på én gang som et enhedspatent for 25 lande, og så kun betale ét
årsgebyr dækkende de 25 EU-lande.
Ønsker man ikke det, kan man i stedet
bruge systemet som hidtil og sætte
patentet i kraft i hvert land for sig.

3

HVORDAN VIL EN FÆLLES EUROPÆISK PATENTDOMSTOL PÅVIRKE
JERES ARBEJDE?
Selve arbejdet med at rådgive, skrive
og behandle europæiske ansøgninger
er fuldstændig det samme som før.
Denne patentreform ændrer ikke på
den substantielle del af det patentsøgende arbejde, den handler om det,
der sker efter udstedelse – nemlig
hvad der kræves for at sætte de udstedte europæiske patenter i kraft
samt håndhævelsen af de udstedte
patenter.
Så den væsentlige forskel for os bliver
i rådgivningen omkring og arbejdet
med håndhævelsen af patenter. På
den ene side bliver det hele enklere,
fordi det er samme regelsæt, der kommer til at gælde i hele Europa (modsat
nu hvor det er 25 forskellige) – hvilket giver en større sikkerhed for det
ønskede resultat. Omvendt er en af
hensigterne med systemet at sikre en
hurtig proces, hvilket betyder, at arbejdet skal ske under korte tidsfrister.
Så for at kunne løse sagerne til kundens fordel, skal en række eksperter

hos os arbejde særdeles tæt i et team
work for at belyse og dække de nødvendige aspekter i retssagen, og vi i
Awapatent har længe arbejdet med at
forberede og opbygge dette.

4

VIL I VURDERE, AT FLERE VIRKSOMHEDER VIL SØGE OM PATENT
INDEN FOR EUROPA, HVIS DANMARK STEMMER JA TIL DET FÆLLES PATENT?
Som det ser ud i dag, bruger danske
patentaktive virksomheder stort set
kun det europæiske system, og sådan
har det været i mange år. De fleste
IP aktive virksomheder har jo deres
største marked uden for Danmark, så
her tænkes allerede globalt frem for
nationalt.
Patentreformen gør, at det kan blive
billigere for de danske virksomheder
at sætte deres europæiske patenter i
kraft og holde dem ved lige. Når man
ser på industriens patentomkostninger er netop årsgebyrerne en af de
tungeste poster i budgettet. Hvis virksomhederne kan spare her, vil det på
sigt betyde, at de inden for de samme
budgetter vil kunne beskytte flere
opfindelser. Så det kan altså betyde,
at de samme penge kan bruges på
nye opfindelser i stedet for vedligehold, og det er jo godt for industriens
konkurrenceevne.
En anden ting er, at et enhedspatent
dækker et marked, der er på størrelse med fx det amerikanske målt på
bruttonationalprodukterne. Det kan
betyde, at europæiske patenter i sig
selv bliver mere værdifulde og derfor
mere attraktive at eje.
SIDSEL HAUGE, EUROPEAN
PATTENT ATTORNEY & PARTNER

PATENTDOMSTOLEN
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MYTER OG FAKTA

OM ENHEDSPATENTET

OG DEN FÆLLES
PATENTDOMSTOL
Den 25. maj skal vi stemme om dansk deltagelse i den fælles
patentdomstol og dermed også om enhedspatentet, og der
er opstået en række myter, som her punkteres.
AF SUSANNE HØIBERG, HØIBERG A/S

MYTE 1 MYTE 3
DER VIL KOMME FLERE PATENTER
PÅ SOFTWARE OG GENER

I dag udstedes mere end 95 % af alle
patenter i Europa af den Europæiske
Patentmyndighed (EPO), som også
vil være ansvarlig for udstedelse af
Enhedspatentet, under samme lov og
praksis som i dag.
Der er derfor ingen forskel på, hvad
der kan udtages patent på nu, og
hvad der vil kunne udtages patent på
med Enhedspatentet.

MYTE 2

DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL VIL
FØRE TIL FORUMSHOPPING

I dag skal retssager vedrørende patenter føres land for land. Fremadrettet
vil alle retssager om Enhedspatentet
blive ført ved én fælles domstol. Som
domstolen er udformet med regionale og centrale kamre, vil en retssag
kunne anlægges ved et bestemt
regionalt kammer. Det får nogen til
at advare om forumshopping. Men:
forumshopping er virkeligheden i
dag; f.eks. anlægges mere end 80 % af
alle patentretssager i Tyskland, fordi
tyske domstole anses som patenthavervenlige.

Det er et grundlæggende fundament
ved den fælles patentdomstol, at det
er samme lov og samme praksis, der
gælder for alle 25 lande, dermed bliver forumshopping fortid.
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DANSKE VIRKSOMHEDER ER
BEDRE STILLET, HVIS DANMARK
STÅR UDEN FOR ENHEDSPATENTET

Enhedspatentet bliver et faktum uanset afstemningsresultatet – spørgsmålet er, om Danmark er med eller ej.
Står Danmark udenfor, vil danske virksomheder, som patenterer i Europa
eller har Europa som marked, skulle
forholde sig til Enhedspatentet. Og de
vil kunne blive sagsøgt ved den fælles
patentdomstol, såfremt de krænker
andres Enhedspatenter.
Men danske virksomheder vil lide
under, at Danmark ikke er en del af
fællesskabet omkring patentet og
domstolen: De vil ikke have danske
rådgivere, som kan føre sager ved
domstolen, og retssagerne kan ikke
lægges ved et regionalt kammer i
Danmark.

MYTE 4
DANSKE VIRKSOMHEDER VIL
BLIVE TRUKKET RUNDT I HELE
EUROPA TIL PATENTRETSSAGER

Danske virksomheder oplever netop
at blive stævnet ved domstole i andre
europæiske lande i dag, og måske i
flere lande samtidigt, hvilket blandt
andet kan medføre, at virksomhederne med kort varsel skal finde rådgivere i disse lande og sætte sig ind i
retspraksis i flere lande samtidigt.
Vedtages den fælles patentdomstol
vil stævningen måske kunne blive

udtaget ved et regionalt kammer i en
anden region end Danmark, men danske advokater og patentrådgivere vil
have kendskab til både lov og praksis
og kan rådgive fra dag 1.

MYTE 5
DET ER KUN EN FORDEL FOR
STORE VIRKSOMHEDER

Denne myte er let at punktere: Netop
ved at reducere omkostningerne er
den fælles patentdomstol og enhedspatentet en fordel for mindre
virksomheder, der ligesom større virksomheder vil hilse omkostningsreduktioner velkomne.

MYTE 6
ALLE ÆGGENE LÆGGES I SAMME
KURV MED DET FÆLLES PATENTSYSTEM

Denne myte er ren skræmmekampagne: Ingen har på noget tidspunkt
problematiseret, at et patent i f. eks.
USA er et enhedspatent og ikke skal
forfølges stat for stat.
Fordelene ved kun at skulle føre retssag ét sted burde være indlysende for
både sagsøger og sagsøgte.

LÆS OM FLERE MYTER PÅ:
WWW.HOIBERG.COM

PATENTDOMSTOLEN
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HVAD MENER
POLITIKERNE OM
PATENTDOMSTOLEN?
For at få indført en fælles europæiske patentdomstol i Danmark skal
aftalen om Patentdomstolen støttes af fem ud af seks medlemmer af
Folketinget. Da Enhedslisten og Dansk Folkeparti er imod, har regeringen sendt aftalen om den fælles patentdomstol til folkeafstemning.
Derfor skal den danske befolkning tage stilling til forslaget ved en folkeafstemning den 25. maj 2014.
Iværksætteren har stillet fire politikere, der til daglig har deres gang på
Christiansborg, en række spørgsmål om deres holdning til Patentdomstolen. Læs herunder hvilke politiske patentvinde, der rører sig.
AF CHRISTIAN HØRDUM ANDERSEN, DANSK IVÆRKSÆTTERFORENING
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IDA AUKEN (R)

HVAD VURDERER DU, AT EN FÆLLES EUROPÆISK
PATENTDOMSTOL VIL BETYDE FOR IVÆRKSÆTTERE SAMLET SET?
Socialdemokraternes konklusion er klar: Et JA er til
stor fordel for iværksættere. Det bliver nemmere,
mere sikkert og billigere at sikre sig sit berettigede
ejerskab til sin idé eller opfindelse.

HVAD VURDERER DU, AT EN FÆLLES EUROPÆISK
PATENTDOMSTOL VIL BETYDE FOR IVÆRKSÆTTERE SAMLET SET?
Patentreformen gør det meget lettere for opfindere
og virksomheder at beskytte gode idéer. Dermed
øger nem og billig patentbeskyttelse incitamentet
til innovation. Til gavn for vækst og arbejdspladser
i Danmark.

EU-ordfører og fhv. minister

HVAD ER DIN HOLDNING TIL
PATENTDOMSTOLEN?
Socialdemokraterne anbefaler et JA. Der er bedring
i dansk økonomi. Og virksomhederne skal sikres de
bedste muligheder for at styrke deres vækstmuligheder. Her er både nemmere og billigere adgang til
at beskytte idéer og opfindelser en god hjælp.
Et NEJ vil stille danske virksomheder og iværksættere ringere i forhold til dem, de hver dag konkurrerer med. Vi skal fremad – ikke tilbage. Vi skal
vinde nye markeder, nye arbejdspladser og sikre ny
vækst.
HVAD GØR DU SELV FOR, ELLER PLANLÆGGER
AT GØRE FOR AT TAGE DEL I DEBATTEN OMKRING FOLKEAFSTEMNINGEN?
Allerede nu bruger jeg som EU-ordfører meget af
min tid på debatten om Patentdomstolen. Sammen
med aktiviteterne i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet er der godt gang i møder, skriverier
og debatter. Det er sjovt og spændende.

Erhvervs- og EU-ordfører, fhv. minister

HVAD ER DIN HOLDNING TIL
PATENTDOMSTOLEN?
Jeg støtter fuldt og helt dansk deltagelse i Patentdomstolen. Patentdomstolen giver store økonomiske gevinster for europæiske og især danske virksomheder og lønmodtagere på både kort og lang
sigt. Det bliver lettere at tage springet ud på det
europæiske marked for især små og mellemstore
virksomheder. Og Patentdomstolen sikrer, at man
ikke kan blive trukket rundt i retssale i alle europæiske lande, som tilfældet er i dag.
HVAD GØR DU SELV FOR, ELLER PLANLÆGGER
AT GØRE FOR AT TAGE DEL I DEBATTEN OMKRING FOLKEAFSTEMNINGEN?
Frem mod 25. maj vil jeg deltage i debatter osv. for
at gøre danskerne opmærksomme på, hvor vigtigt
det er at stemme ja.

iværksætterpakker
på www.insanma.dk
fra 1.995,PATENTDOMSTOLEN
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FRA IDÉ TIL
VIRKELIGHED

JAKOB ENGEL-SCHMIDT (V)

HANS KRISTIAN SKIBBY (O)

HVAD VURDERER DU, AT EN FÆLLES EUROPÆISK
PATENTDOMSTOL VIL BETYDE FOR IVÆRKSÆTTERE
SAMLET SET?
Den fælles patentdomstol er en stor fordel for iværksættere. Fra før at skulle bruge mere end 300.000 og oceaner
af tid på papirarbejde for at beskytte sin opfindelse, kode
eller fysiske produkt i hele Europa, er processen nu hurtigere og markant mindre omkostningskrævende. Jeg er
derfor sikker på, at den fælles europæiske patentdomstol
skaber konkurrencemæssige fordele for danske iværksættere og direkte komme til at bidrage med vækst og jobs til
hele samfundet.

HVAD VURDERER DU, AT EN FÆLLES EUROPÆISK
PATENTDOMSTOL VIL BETYDE FOR IVÆRKSÆTTERE
SAMLET SET?
Mange især mindre virksomheder kommer i klemme i en
ny patentlov. Eksempelvis vil et EU-patent blive ligeså dyr
at sætte i kraft, som det nu koster at opnå patent i op til
otte EU-lande. Derfor vil mange iværksættere og mindre
virksomheder få en meget større omkostning end i dag,
hvor de eksempelvis kun ønsker et dansk patent.

Ordfører for innovation og iværksætteri

HVAD ER DIN HOLDNING TIL PATENTDOMSTOLEN?
Jeg er personligt meget positivt stemt overfor det fælles
EU-patent. Når man diskuterer at afgive national suverænitet til en overstatslig myndighed, er det altid forbundet
med store overvejelser. Selvom EU på nogle områder er
kilde til unødigt bøvl og bureaukrati, nyder vi godt af frihandelssamarbejde (både gennem EU og WTO) og fælles
regler for transport på vand og i luften. På rigtig mange
områder er diskussionen om Patentdomstolen sammenlignelig.
HVAD GØR DU SELV FOR, ELLER PLANLÆGGER AT GØRE
FOR AT TAGE DEL I DEBATTEN OMKRING FOLKEAFSTEMNINGEN?
Personligt kommer jeg til at sætte fokus på de mange fordele Patentdomstolen giver danske iværksættere, SMVer
og internationale virksomheder gennem debatindlæg,
virksomhedsbesøg, mediedeltagelse og fysiske kampagner på gaden. Jeg er sikker på, at vi kan aflæse en konkret
økonomisk og jobmæssig effekt af et ”JA”.
20
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Erhvervsordfører og ordfører for udviklingsbistand

HVAD ER DIN HOLDNING TIL PATENTDOMSTOLEN?
DF anbefaler et NEJ til en fælles EU-Patentdomstol. Det
er en fordel at have mulighed for at sikre et patent for det
danske hjemmemarked, som mange danske virksomheder
er dybt afhængige af.
Vi er bekymrede for, at danske virksomheder kan blive
tvunget til at forsvare deres patenter ved domstole i udlandet og de udgifter, det må medføre. Derudover er det værd
at fremhæve, at det nye patent skal respektere EU-rettens
forrang, og at den skal anvende EU-retten i dens helhed.
Er der én ting, vi ved om EU-retten og EU-domstolen, så er
det, at grænserne hele tiden flyder. Ingen ved reelt, hvor
grænsen for EU-domstolen går.
HVAD GØR DU SELV FOR, ELLER PLANLÆGGER AT GØRE
FOR AT TAGE DEL I DEBATTEN OMKRING FOLKEAFSTEMNINGEN?
Jeg er ordfører på L 22, der implementerer en fælles domstol og har i den forbindelse deltaget i mange debatter
og en række artikler om sagen og møder gerne op til de
arrangementer, som jeg inviteres til at deltage i.

De fleste har gode idéer, iværksættere har ofte rigtig
mange, og enkelte er dygtige til at gøre idéerne til virkelighed. Kasper Birkeholm Munk arbejder til daglig
med at gøre idéer til virkelighed.
AF CHRISTIAN HØRDUM ANDERSEN, DANSK IVÆRKSÆTTERFORENING

Vil en fælles europæisk patentdomstol og en enhedspatentbeskyttelsesordning ændre på den rådgivning, som du og dine kollegaer i
Opfinderrådgivningen giver?
Nej. Selvom et fælles EU-patent forventes at gøre det både lettere og
billigere at ansøge om patent, så er
det fortsat nødvendigt at forholde sig
til, om et patent forretningsstrategisk
og kommercielt kan betale sig.
Så analysen af, om de akkumulerede
omkostninger til patentering og vedligeholdelse af patenter kan tjene sig
ind og mere til ved netop at have et
patent, skal fortsat laves. Eksempelvis vil et produkt med en forventet
levetid på 2-3 år fortsat ikke have stor
effekt af at være beskyttet i 20 år.

Hvilke fordele og ulemper vurderer
du, at en fælles europæisk patentdomstol og en enhedspatentbeskyttelsesordning vil have for opfindere
og iværksættere?
De objektive fordele er, at det bliver
nemmere og billigere at opnå beskyttelse. Man indsender en ansøgning,
som derefter udstedes i alle de medvirkende lande.
En af ulemperne ved et enhedspatent
hænger netop sammen med fordelen.
Gøres der indsigelse mod dit patent
i et givent land, og Patentdomstolen
giver krænkede ret, så bortfalder
dit patent i alle medvirkende lande.
Enhedspatentet er således meget
sårbart overfor udfaldet af en domstolsbeslutning.

KASPER BIRKEHOLM MUNK, TEAMLEDER, OPFINDERRÅDGIVNINGEN,
TEKNOLOGISK INSTITUT.
Rådgiver til daglig opfindere og
iværksættere om deres idé:
1.
Løser et markedsmæssigt
interessant behov
2.
Er ny og om den kan beskyttes på en
hensigtsmæssig måde
3.
Er teknisk og forretningsmæssigt
realiserbar

Samlet set, enhedspatent eller ej,
håber jeg, at opfindere, iværksættere
og virksomheder i fremtiden vil blive
endnu bedre til, objektivt, at analysere
deres beskyttelsesbehov. Patenter er
IKKE en gylden standard, som alle skal
følge. Patenter er KUN interessante at
eje, hvis de understøtter og gavner
ens forretning. Ellers er det penge ud
af vinduet.

AF SKADE

BLIVER MAN
KLOG, MEN
SJÆLDENT RIG
Preben Hjørnet har søgt 12 patenter i sit liv, og han har prøvet
at blive snydt. Mange gange. Sådan er det i opfinderverdenen,
den store virksomhed tryner den lille opfinder – og det vil patentreformen ikke ændre på, måske endda tværtimod. For Preben
Hjørnet handler det om at holde fast i sine værdier og vælge
sine samarbejdspartnere med omhu.
AF ELLEN ELSNAB, TOFT KOMMUNIKATION
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P

reben Hjørnet har arbejdet med
industriel automation i 25 år –
altså udvikling af robotter. De
mange års erfaring er tydelig, når han
fortæller om sin virksomhed i vendinger, som kun en robotkyndig forstår.
Preben Hjørnet var med helt fra starten. Han byggede sin første robot i
1990. Den kunne spille pool og er i
dag udstillet på museum. Siden har
han opfundet og udviklet, søgt patent
12 gange, solgt 5 patenter videre og
kæmpet med systemet.
VÆLG DIN PARTNER MED OMHU
Det første produkt, Preben Højnet lavede, var et blodfortykningsprodukt.
”Det var dengang, man var så bange
for HIV. Så lavede jeg et vision-system
til at screene blod, uden man skulle
røre ved det”. Robotten blev lavet i
samarbejde med et stort medicinalfirma, som gav Preben Hjørnet hans
første lærestreg. ”De løb med det,
og så glemte de at betale. Selvom vi
havde en licensaftale, var de så store,
at de ikke syntes, det var sjovt at betale. Så kiggede de på mig, hvorvidt
jeg havde nogle muskler til at klage
med, og det havde jeg ikke”. Der lærte
han, at man som opfinder skal vælge
sin partner med omhu. Han måtte op
på hesten og videre. ”For som min
svigerfar siger: af skade bliver man
klog, men sjældent rig,” griner Preben
Hjørnet.
TILLID ER VEJEN TIL SYNERGI
For Preben Hjørnet er det værdier snarere end jura, der er grundstenen for
det gode samarbejde . ”Det, jeg tror
på, og der, hvor jeg har oplevet, at der
er en villighed til at blive inviteret ind,
hvor der virkelig er noget synergi at
hente, det er, når man udviser en adfærd, der gør, at man er til at stole på.
Det tager tid, og det er der ikke nogen
kontrakt, der kan sikre”. For ifølge
Preben Hjørnet er kontrakterne ikke

mere værd end viljen til at overholde
dem. At holde fast i sine værdier kan
være begrænsende, ”og det kan også
godt skade dig sommetider, men du
kan holde dig selv ud, når du står op,
og når du går i seng,” forklarer Preben
Hjørnet.
”PATENTDOMSTOLEN ER EN
FANTASTISK DÅRLIG IDÉ”
Preben Hjørnet har lært af de gange,
han er blevet ”tørret”, som han kalder
det. Han mener bestemt ikke, at en
fælles EU patentdomstol vil gøre det
nemmere for de små opfindere at
kæmpe mod plagiater og snyd fra
større virksomheder, tværtimod. ”Patentdomstolen er en fantastisk dårlig
idé,” siger han. ”Hvis du spørger mig,
hvordan vi kan pleje den lille, opfindsomme iværksætters interesse bedst
muligt med et patentsystem, så skulle
du faktisk gå endnu mere nationalt,
således at det var endnu mere bøvlet
for den store at tryne den lille”.
TOPPEN AF FØDEKÆDEN VIL
VINDE
Ifølge Preben Hjørnet vil patentreformen lette de store virksomheders
arbejde og spare dem for ressourcer.
”For opfinderen er det marginalt. Det
har stort set ingen betydning. Det er
egentlig kun i forhold til den risiko
om, hvorvidt han kommer i klemme, som er forøget væsentligt”. Han
er især modstander af domstolen,
blandt andet fordi han mener, der vil
være færre advokater, som vil være
specialiserede i at føre sager ved den
fælles EU domstol. ”Det vil sige, at der
er meget færre advokater i udbud. Så
når en lille iværksætter kommer og
siger, at der er en stor virksomhed,
der har overtrådt deres rettigheder, så
kigger advokaten på den og spørger
”hvor mange penge har du,” hvortil
iværksætteren ifølge Preben Hjørnet
kun kan svare ”ikke nok”.

NAVN:
Preben Hjørnet, 49 år.
TITLER:
Serie-iværksætter
UDDANNELSESBAGGRUND:
M.Sc, eMBA
PRODUKT:
Blue Workforce A/S
VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE:
Industriel automation som
robotsystemer til sortering og
pakning af fødevarer.
BELIGGENHED:
Frederikshavn
PATENTDOMSTOLEN

23

HELE
VERDEN
I ÉT
FÆLLES
PATENTSYSTEM,
TAK!
Det ville være både billigere og nemmere, hvis hele verden gik sammen om ét
fælles patentsystem. Sådan lyder svaret, hvis du spørger Nana Rytter Nielsen, som håber på et ’ja’ fra danskerne
d. 25. maj. For de danske iværksættere er det besværligt at opnå patent,
men det er højst nødvendigt.
AF ELLEN ELSNAB, TOFT KOMMUNIKATION

N

ana Rytter Nielsen er overbevist om, at det ville gavne
både iværksættere og hele
Danmark med en fælles EU patentdomstol - og ideelt set hvis det blev
udbredt til alle lande. ”Jeg ville da
ønske, at hele verden gik sammen
om at lave et fælles system”. Ifølge
Nana Rytter Nielsen kaster mange
opfindere i dag håndklædet i ringen,
før de overhovedet er begyndt på
grund af de store økonomiske udgifter. Hun mener derfor, at en fælles EU
patentreform er et skridt i den rigtige
retning. ”Med de priser den nye EU
patentreform sætter for patentansøgningen, kan man godt være med
- hvis man har en ide, der er god nok.
Det vil jo kunne betyde, at der er nogle flere iværksættere, der vil komme i
gang og få nogle beskyttelser og turde søge patent”.
UDEN EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN
Nana Rytter Nielsen har aldrig haft
ønsket om at blive iværksætter, men
efter et iværksætterkursus på RUC
stod hun pludselig som opfinder og
selvstændig. Hjertebarnet hedder
ShaveSafe og er en rensende barberskum, som i dag sælges hos 120
forskellige forhandlere. Nana Rytter
Nielsen synes ikke, at det føles som et
job længere, fordi det er blevet hen-

des livsprojekt. ”Selvom man siger,
der er en større frihed ved at være
selvstændig, så er det altså også langt
mere bindende. Du har satset en masse penge, så der er noget i klemme
på en helt anden måde. Og det er lidt
skræmmende. Man kan godt føle lidt,
at man sidder i saksen”.
Nana Rytter Nielsen har fået afslag på
et patent i Danmark, men har siden
2010 været i gang med at søge patent
i Europa, USA og Australien. For hendes virksomhed er en fælles patentdomstol afgørende. ”Den er vigtig for
mig, fordi jeg vil kunne nøjes med at
lave én enkelt ansøgning”.
VEJEN FOR IDEERNE SKAL BANES
Når Danmark profilerer sig med at
være et iværksætterland, skal de også
leve op til det, mener Nana Rytter
Nielsen. Hun synes, at Danmark har
svært ved at finde sig til rette i den
rolle. Patentreformen vil efter hendes
mening kunne give Danmark en hjælpende hånd. Hun har opfattelsen af,
at mange opfindere ikke søger patent,
fordi det er dyrt og besværligt. Nana
Rytter Nielsen ærgrer sig over det.
”Når jeg siger til folk, at jeg har brugt
150.000 kr. indtil nu og, at der stadig
ikke er gået noget igennem, så står
folk allerede af der og siger, at det er
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PATENT ER GULD
Hvis det ender med, at danskerne
stemmer nej til den fælles patentdomstol, vil Nana Rytter Nielsen alligevel fortsat søge sine patenter rundt
om i verden – for hun har ikke noget
valg. ”Jeg vidste godt, at det var dyrt
at søge patenterne. Men jeg ved også
godt, at hvis jeg skal ud at sælge mit
produkt, så er det patentet, der er
interessant for firmaerne”.
Hun krydser fingre for, at danskerne
står klar ved stemmeurnerne den 25.
maj og har sat sig ind i, hvad patentreformen går ud på. ”Jeg håber da
helt sikkert, at den danske befolkning
fatter, hvad det er, vi skal stemme om,
så de kan sige ’ja’ på vegne af dem,
der har brug for det. Fordi det vil blive
meget nemmere for os at skulle lave
patentansøgningen, om ikke andet så
i Europa”.
Til spørgsmålet om, hvornår hun giver
op på sine patentansøgninger, hvis
Danmark nu bestemmer sig for ikke
at gå med i en fælles patentreform,
er svaret klart: ”Jeg giver aldrig op.
Aldrig!”

NAVN:
Nana Rytter Nielsen

PRODUKT:
ShaveSafe

ALDER:
31 år

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE:
ShaveSafe er en rensende barberskum
mod kløe, røde knopper og indgroede hår
til både kvinder og mænd

TITEL:
CEO at Shabenaa - ShaveSafe
UDDANNELSESBAGGRUND:
Cand. Comm

24

for uoverskueligt og dyrt”.

BELIGGENHED:
København V
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“Hvis det bliver et nej den 25. maj, vil det være synd og skam
for iværksættere, for virksomheder og for dansk erhvervsliv i det hele taget”.

VIDEN

PATENTREFORMEN
EN TILTRÆNGT HÅNDSRÆKNING

TIL DE SMÅ VIRKSOMHEDER

At søge patent er en omstændelig proces, og en fælles patentdomstol vil
ikke fjerne alle problemer med et snuptag. Men det vil blive meget nemmere
og billigere at få EU-patent, når man kun skal søge ét sted og på ét sprog.
AF EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, TOFT KOMMUNIKATION

U
NAVN:
Jesper Bonnén
ALDER:
46 år
TITEL:
Konsulent, Esbjerg Erhvervsudvikling,
selvstændig konsulent, JBO Solutions
og iværksætter, PlusLoft
UDDANNELSESBAGGRUND:
Cand.merc.
PRODUKT:
PL1-loftbeslag
VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE:
PlusLoft producerer loftsbeslag, der gør
det nemmere at udnytte uisolerede lofter
til bedre opbevaring af indbo.
BELIGGENHED:
Silkeborg
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dover fuldtidsarbejdet som
konsulent, familielivet med
hustruen Jeannette og drengene Andreas og Kasper samt mini
MBA-studier, har Jesper Bonnén de
sidste fire år også været iværksætter.
Eventyret startede, da han skulle efterisolere sit loft, men ikke kunne finde
en god løsning til, hvad han skulle
gøre med gangbroen og hylderne til
opbevaring. Han gik fluks i gang med
at udvikle et loftsbeslag, som endte
med at blive løsningen på problemet.
I dag har han fået PL1-loftsbeslaget
patenteret, og sælger det via sin
webshop.
ENMANDSHÆRENS KAMP FOR AT
SIKRE DEN GODE IDÉ
For Jesper Bonnén har det været en
nødvendig, men kostbar og krævende proces at opnå patent. ”Det er en
halsløs gerning selv at stå for patentansøgningsprocessen. Man har brug
for ekspertbistand, og det er forbandet dyrt, men det er nødvendigt. Jeg
er bare en bette enmandshær med
fuldtidsarbejde, som udenfor normal
arbejdstid prøver på at få min iværksættervirksomhed ud over rampen.
Eftersom mit produkt i bund og grund
er meget enkelt, så er patentet helt
afgørende for min virksomheds fremtid”.

ET ’NEJ’ VIL VÆRE BRANDÆRGERLIGT FOR DE SMÅ VIRKSOMHEDER
Det er Jesper Bonnéns klare overbevisning, at det vil være både billigere
og lettere at opnå patent i EU, hvis
danskerne stemmer ’ja’ til Patentdomstolen, men han kan godt frygte, at
det går hen og bliver det modsatte
den 25. maj. ”Det vil være brandærgerligt, hvis det bliver et ’nej’, og
særligt vil det være et problem for de
små og mellemstore virksomheder.
De har ikke de samme økonomiske
muligheder for at gå hele vejen og
søge om patent i hvert enkelt EU-land
og dermed få de konkurrencemæssige fordele”.
INGEN SKAL TRUE HR. OG FRU
DANMARK
”Hvis det bliver et ’nej’ den 25. maj, vil
det være synd og skam for iværksættere, for virksomheder og for dansk
erhvervsliv i det hele taget,” mener
Jesper Bonnén, men han opfordrer til,
at man ikke tyer til skræmmekampagner for at sikre et ’ja’. ”Det er jo hr. og
fru Danmark der skal ud og stemme
om det her, det nytter ikke noget at
true. Jeg tror ikke, at man vil flytte sin
virksomhed til udlandet, hvis det bliver et nej”.

FOR LANGT VÆK FRA HVERDAGEN
For PlusLoft og Jesper Bonnén vil
patentreformen være en tiltrængt
håndsrækning i indsatsen for at sikre,
at hans idé når ud over Danmarks
grænser - ved at gøre det både nemmere og billigere at opnå EU-patent.
Men for mange danskere er det svært
at forstå, hvad det egentlig vil betyde,
og det er et problem. ”Jeg er led og
ked af, at det er kommet ud i en folkeafstemning, for jeg tror ikke, at den
menige dansker har indsigt i, hvad
det vil have af betydning for deres
hverdag. Man kan håbe på, at mange
stemmer ud fra anbefalingerne fra det
parti, man plejer at stemme på, for så
vil der være flertal for et ’ja’”.
ALT ELLER INTET
Spørger man Jesper Bonnén vil det
samlet set helt klart være en fordel,
hvis vi får en fælles EU-patentdomstol.
Han ser dog den risiko, at hvis man
f.eks. taber en retssag om ens patent,
så taber man ikke bare i ét land, men
i alle EU-landene. ”Man kan vinde
hele EU, men man kan også tabe det
hele. Men så er det, fordi ens idé ikke
er stærk nok, og så må den jo falde.
Sådan er det”.
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THOMAS XAVIER DUHOLM
Souschef og chefkonsulent i Politik &
Jura, Patent- og Varemærkestyrelsen

HVAD ER OP, OG HVAD ER NED?

Thomas arbejder til daglig med både
national og international lovgivning og
har en juridisk baggrund fra både
Danmark og Frankrig.

Et nyt fremmedsprog og et overvæld af detaljer er to ting, som mange føler,
de skal sætte sig ind i, når de skal forholde sig til Patentdomstolen. Iværksætteren har bedt Thomas Xavier Duholm fra Patent- og Varemærkestyrelsen om
at give et overblik over, hvad Patentdomstolen er for en størrelse.
AF CHRISTIAN HØRDUM ANDERSEN, DANSK IVÆRKSÆTTERFORENING

1. HVAD ER DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL?
”Den fælles patentdomstol er en
domstol, der er specialiseret i at behandle sager om europæiske patenter. Den indebærer, at der fremover
kun skal anlægges én sag i en tvist om
et europæisk patent eller et enhedspatent ved én fælles domstol,
der træffer afgørelser på baggrund af
ét fælles procesreglement”.
2. HVAD ER FORMÅLET MED PATENTREFORMEN?
”Formålet med patentreformen er at
skabe et bedre og billigere patentsystem i Europa”.
3. HVAD ER ENHEDSPATENTET?
”Et enhedspatent er en ny supplerende patentmulighed, der gør det
muligt på baggrund af én ansøgning
og uden yderligere valideringsprocedurer at opnå patentbeskyttelse på en
opfindelse bredt i Europa”.
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4. HVORDAN KOMMER DET NYE
ENHEDSPATENT TIL AT FUNGERE
SAMMENLIGNET MED DE EKSISTERENDE PATENTMULIGHEDER?
”Virksomheder kan i dag søge om
et europæisk patent hos den europæiske patentmyndighed (EPO). Et
europæisk patent kan betragtes som
et ’bundt’ af nationale patenter, der
skal valideres i hvert enkelt land for
at være gyldigt, hvilket kan være dyrt
– ikke mindst i oversættelser. Med
det nye enhedspatent får patenthaveren mulighed for at vælge, at det
europæiske patent, som er udstedt
af EPO, skal være direkte gyldigt i alle
de lande, som er tilsluttet ordningen,
uden at det skal valideres i hvert
enkelt land”.
5. VIL MAN STADIG KUNNE SØGE
OM NATIONALE (DANSKE) PATENTER?
”Ja, det kan man. Det er frivilligt, om
man ønsker at benytte sig af det nye
enhedspatent. Virksomhederne kan

fortsat udtage nationale patenter i de
enkelte lande, hvis de hellere vil det”.
6. HVORDAN VIL ENHEDSPATENTET
PÅVIRKE PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSENS ARBEJDE?
”Patent- og Varemærkestyrelsen vil
fortsat behandle nationale
patentansøgninger og udstede
nationale patenter… lige som i dag.
Det ændres ikke med patentreformen.
De nationale patenter vil fortsat bestå
og Patent- og Varemærkestyrelsen
vil fortsat servicere og vejlede dansk
erhvervsliv”.
7. HVOR SKAL DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL LIGGE?
”Den fælles patentdomstols førsteinstans vil blive sammensat af en central
afdeling samt regionale og lokale
afdelinger. Den centrale afdeling
kommer til at ligge i Paris med underafdelinger i London og München.
Hvis Danmark ratificerer aftalen om
den fælles patentdomstol, vil der blive

oprettet en lokal afdeling i Danmark.
Der vil desuden blive oprettet en
appelinstans i Luxembourg. Patentdomstolen har ingen tilknytning til de
nationale domstole”.
8. HVORNÅR KAN MAN UDTAGE ENHEDSPATENTER OG BENYTTE DEN
FÆLLES PATENTDOMSTOL?
”Patentreformen træder i kraft, når 13
lande, herunder de tre mest patentaktive lande England, Tyskland og
Frankrig, har ratificeret patentdomstolsaftalen. Indtil videre har Frankrig
og Østrig ratificeret aftalen”.
9. HVORDAN VIL DU VURDERE, AT
DET NYE PATENTSYSTEM VIL ÆNDRE IVÆRKSÆTTERES MULIGHEDER FOR AT FÅ PATENT?
”Som det fremgår af regeringens
redegørelse om patentreformen vil
reformen være til gavn for danske
virksomheder og opfindere, fordi
den skaber et bedre og billigere
europæisk patentsystem. Reformen

vil særligt gavne de små og mellemstore virksomheder, herunder
iværksætterne, der i dag finder det for
dyrt og besværligt at beskytte deres
viden uden for landets grænser, og
som har svært ved at håndhæve deres
rettigheder i Europa. I dag risikerer
en virksomhed at skulle føre retssag
i mange forskellige lande i Europa,
mens den med den nye reform kan
nøjes med at føre sag et sted”.
10. HVILKE TYPER AF VIRKSOMHEDER BENYTTER SIG TYPISK AF
PATENTSYSTEMET?
”Patentaktive, danske virksomheder
står særligt stærkt inden for teknologier, som knytter sig til velfærds- og
sundhedsindustrien, energi- og
miljøområdet og fødevareerhvervet.
Her har danske virksomheder en
patentaktivitet der er over dobbelt så
høj som gennemsnittet blandt OECDlandene. De patentaktive virksomheder er bredt repræsenteret inden
for dansk industri og findes inden

for både små, mellemstore og store
virksomheder”.
11. HAR PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN NOGEN TAL
PÅ, HVOR MANGE DANSKERE, DER
BENYTTER SIG AF DET NUVÆRENDE
PATENTSYSTEM?
”Som det fremgår af regeringens redegørelse om patentreformen, findes
der i alt 968 danske patentaktive virksomheder. Patentaktive virksomheder
er virksomheder, der er i besiddelse
af et udstedt europæisk patent eller
et udstedt dansk patent. Disse tal
omfatter kun virksomheder med et
CVR-nummer. Herudover kommer
altså enkeltpersoner uden CVR-nummer samt virksomheder/personer, der
har fået patent i enkeltlande uden for
Danmark. Det kan desuden oplyses,
at 235 danske virksomheder i 2011
og 227 danske virksomheder i 2012
fik udstedt et eller flere europæiske
patenter”.
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“Det er en levevej, vi prøver at skabe for os selv.
Så vi skal jo gerne beskytte vores produkt”

CITAT

NAVN:
Preben Stenger, 58 år
Margrethe Stenger, 56 år
TITLER:
Preben er direktør i Stenger ApS
og Margrethe er projektleder og
kloakmester.
UDDANNELSESBAGGRUND:
Preben er uddannet murersvend
og startede sit eget firma i 1986.
Han ændrede senere sine og
firmaets arbejdsområder fra byggeri til kloakering som følge af en
skulderskade – til det, der i dag er
Stenger ApS.
Margrethe er bankuddannet og
sagde i 1997 sit job op i bankverdenen efter 20 år for herefter at
tage en uddannelse som kloakmester og blive ansat i Stenger
ApS.
PRODUKT:
AfstivningskassenTM
VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE:
Stenger ApS beskæftiger sig primært med udvikling, salg og udlejning af afstivningskassen. Afstivningskassen er en let og funktionel
gravekasse, der kan vendes og
bruges i to dybder.
BELIGGENHED:
Branderup
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DET HANDLER OM
HR. OG FRU DANMARK
AF CHRISTIAN HØRDUM ANDERSEN

”Jeg går jo sådan lidt og tænker over,
at hvis det går hen og sker, at vi ikke
får det her EU patent til Danmark,
så kunne jeg godt overveje at flytte
virksomheden til Tyskland og så søge
EU patent derigennem”. Sådan siger
Preben Stenger, der er direktør i Stenger ApS.
OVER DEN TYSKE GRÆNSE
Stenger ApS ligger i det sydligste
Danmark i midten af Sønderjylland i
den lille by Branderup. Om det netop
er fordi, der er så kort vej til den tyske
grænse, at ægteparret overvejer at
flytte virksomheden til Tyskland, det
er Preben Stenger nu ikke så sikker
på. Han forudser, at rigtig mange virksomheder og arbejdspladser vil forsvinde ud af Danmark, hvis det bliver
et nej til Patentdomstolen.
”Man kan jo forestille sig, at de her
store firmaer tager konsekvensen og
flytter. Det er bøvlet som det er, så det
er nærliggende at flytte ud af Danmark og det vil koste rigtig mange
arbejdspladser”. Preben uddyber, at vi
med udsigten til et enhedspatent og
en fælles patentdomstol får en ”kærkommen ordning, der vil gavne rigtig,
rigtig mange virksomheder i Danmark, der vil komme til at nyde godt
af det. For når man som jeg selv har
opgivet et firma på grund af sygdom
og skal til at starte noget andet op, så
er det virkelig vigtigt, at man har nog-

le gode forudsætninger for at komme
af med sit produkt, og at andre ikke
går hen og aflurer ens idéer”.
BRANCHESKIFT, DRØMME OG EN
AFSTIVNINGSKASSE…
… er tre ord, man typisk ikke ser sat
sammen, men for ægteparret Margrethe og Preben er det tre ord, der giver
rigtig god mening. Det er også tre
ord, der meget præcist fortæller historien om, hvad der ligger bag, at virksomheden Stenger ApS i 2012 valgte
at indgive en patentansøgning på
det. de håber bliver deres kommende
guldfugl – afstivningskassen. For som
Margrethe meget indlevende siger,
”det er en levevej, vi prøver at skabe
for os selv. Så vi skal jo gerne beskytte
vores produkt”. Preben har arbejdet
mange år med både murer-, støbe- og
entreprenørarbejde, men måtte på
grund af en skulderskade se sig nødsaget til at se sig om efter nye leveveje. Det samme gjorde Margrethe, der i
1998 sagde sit job i bankverdenen op
for sammen med sin mand at udleve
drømmen om at starte deres egen
virksomhed.
AFSTIVNINGSKASSEN: FRA DRØM
TIL VIRKELIGHED
Ægteparret har fået deres drøm til at
gå i opfyldelse. Stenger ApS har udviklet afstivningskassen. De forsøger
nu at beskytte deres virksomhed og
sikre deres fremtid ved at søge pa-

tent. ”Vi har indtil nu brugt 188.000
kroner på patent og budgetterer med
125.000 kroner alene i dette regnskabsår – så det er virkelig store beløb
vi investerer”, siger Margrethe. Samtidig har ægteparret haft svært ved at
gennemskue og tage stilling til, hvilke
lande de skal fokusere på. ”Når man
tidligt i processen bliver stillet over for
spørgsmålet om, hvilke lande vi skal
søge patent i, så kan det godt være
svært at gennemskue på så kort tid,
som vi har haft til det”, siger hun.
”DET ER ARBEJDSPLADSER, DET
DREJER SIG OM!”
Preben mener, at ”det er nødvendigt,
at folk får at vide, at det ikke er et
spørgsmål, om man kan lide EU, det
er et spørgsmål om patent, virksomheder og arbejdspladser”. Margrethe
bakker sin mand op og uddyber, at
”en fælles patentdomstol vil gøre det
lettere at gennemskue og overskue,
for så kan vi søge et sted i stedet for at
skulle søge i hvert enkelt land og betale 20.000-30.000 for hvert sted”.
Ægteparret frygter, at det negative fra
EU-debatten bliver blandet ind i debatten om Patentdomstolen. For som
Margrethe siger, ”så kan Patentdomstolen godt gå hen og drukne i det, og
så kan det godt gå hen og blive sejt”.
Derfor er Prebens råd til Hr. og Fru
Danmark: ”Jer der er ligeglade, I skal
simpelthen gå hen og stemme ja”!
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EFTERLYSNING:

NAVN:
Henrik Rasmussen
ALDER:
56 år

HVAD ER FORDELENE
OG ULEMPERNE VED

TITEL:
Producent og sælger af Multihejs
UDDANNELSESBAGGRUND:
Tømrer
PRODUKT:
Multihejs

PATENTREFORMEN?

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE:
Multihejs er et monteringsredskab,
der er designet til brug for vinduesmontører, tømrere, glarmestre og
andre, der arbejder med glas- og
vinduesløft.
BELIGGENHED:
Næstved

Hvis den nye EU-patentreform gør patentsøgningen nemmere, bliver det et ”ja” fra Henrik Rasmussen, men før han kan
tage den beslutning, skal fordelene og ulemperne på bordet.
AF EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, TOFT KOMMUNIKATION

EN ENKELT MANDS ENESTE VÅBEN
At blive opfinder var Henrik Rasmussens eneste mulighed, da han tilbage
i år 2007 valgte at blive selvstændig
med sit eget tømrerfirma. Det var
med en snert af panik i kuglepennen,
at han sendte de første prisoverslag
ud på en række opgaver. ”På et tidspunkt tænkte jeg: Hvis jeg får den her
opgave, så ved jeg ikke, hvordan jeg
skal løse den”. Henrik Rasmussen var
ene mand og ville få brug for et sæt
ekstra hænder, arme og ben, når han
skulle montere vinduer i komplicerede højder. Han gik straks i gang med
at udvikle sit eget redskab til montering af vinduerne, og da opfindelsens
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potentiale stod klart, fik Henrik Rasmussen lavet en standard profil. I dag
lever han af at producere og sælge
Multihejs, som hans produkt kom til
at hedde.
PATENT: NØDVENDIGT, MEN DYRT
OG BESVÆRLIGT
Henrik Rasmussen har patent på Multihejs i Danmark i ti år. Motivationen
for at få patent på sin opfindelse beskriver Henrik Rasmussen med: ”Det
her var en kanon idé. Det skal alle da
have glæde af. Men omvendt så er
det min idé. Og det ville jeg låse fast,
inden jeg gik ud og begyndte at producere det”.

Siden Henrik Rasmussen har fået sit
patent, er han ikke kun blevet 100.000
kr. fattigere, det har også kostet ham
både tid og kræfter. Faktisk så meget,
at han ikke føler, at patentet var umagen værd. ”Ud fra de ting, som jeg er
blevet klogere på, så har patent ikke
været noget værd. Værdien har simpelthen ikke været der”. Til spørgsmål
om, hvorvidt han ville søge patentet
til produktet igen, er svaret et klart
nej.

Han gik selv for halvandet år siden i
gang med at søge patent i EU til hans
nyeste opfindelse, som er et monteringsredskab til ovenlysvinduer. Men
denne gang har han taget sine forbehold, og han har ikke mindst været
mere forberedt på, hvor store udgifterne kunne blive. ”Det handler om at
bruge pengene rigtigt første gang, og
ikke bruge 50.000 kr. i lærepenge og
så bruge 50.000 kr. til. Det er der ikke
mange, som har penge”.

DET HANDLER OM AT BRUGE PENGENE RIGTIGT FØRSTE GANG
Det er ikke fordi, Henrik Rasmussen
slet ikke tror på idéen med patenter.

Som ansøgningsprocessen er i dag,
kræver det ifølge Henrik Rasmussen,
at man er meget sikker på sit produkt, på markedets efterspørgsel og

allervigtigst – hvor meget man har
til rådighed økonomisk. Hvis man vil
gavne dansk iværksætteri og give
flere modet til at tage skridtet og søge
patent, så skal processen gøres nemmere og mere overskuelig.
EFTERLYSER MERE INFORMATION
Er den fælles patentdomstol og enhedspatentet et skridt på vejen til
at gøre patentansøgningsprocessen
lettere? Hvis det står til Henrik Rasmussen, så kunne det være en kæmpe gevinst for danske iværksættere,
hvis den nye EU patentdomstol, som
vi skal til folkeafstemning om, vil gøre
det lettere at søge patent i samtlige

EU-lande. Men lige nu mangler han
igen information på området og føler
ikke, han som sådan har noget billede
af, hvad ulemperne ved patentreformen kan være.
”For mig handler det netop om at få
ridset op; hvis vi ikke går med, hvad
har vi så ud af det?” Han efterlyser
både fordele og ulemper. ”Man skal
ligesom kende kriterierne for begge
løsninger, for at kunne tage en beslutning”.
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ET GODT
NETVÆRK
ER VEJEN

FREM
E

t særligt lys fastmonteret på
siden af lastbiler skal forhindre
cyklister i at placere sig i blinde
vinkler og blive kørt ned. Det er kort
sagt, hvad Søren Voigt og Jesper Engelbrikts idé går ud på. I dag kan de
fortælle detaljeret om deres opfindelse, fordi de har indleveret en patentansøgning. Før var det en anden sag.
”En af de sværeste ting, når man får
en idé, er at få den prøvet af, uden at
kunne sige det til nogen”.
NETVÆRK ER GULD
Som Søren Voigt siger: ”En ting er, om
den idé, man selv vågner op over om
natten, bare er et kært lille hjertebarn,
eller om der rent faktisk er noget i
den”. Til at finde ud af det brugte de
to deres familie og venner – folk de
stolede på. Det samme gjorde sig
gældende, da det kom til patentansøgningen. Søren Voigt havde tilfældigvis en bekendt, som har beskæftiget sig med patentering i 15 år. ”For

NAVN:
Søren Voigt, 25 år
Jesper Engelbrikt, 27 år
TITEL:
Søren er teknisk udvikler i Blindspotit.
Jesper står for marketing og kommunikation i Blindspotit.

Når man er to unge og uerfarne opfindere uden kapital
på lommen, så handler det
om at bruge sit netværk,
når man skal starte virksomhed. Med venner, familie og
en flaske cognac kan man
komme langt. Søren Voigt
og Jesper Engelbrikt har
sat dagligdagen på standby
for at gå 100 procent efter
drømmen om at forhindre
højresvingsulykker.

UDDANNELSESBAGGRUND:
Søren er maskiningeniørstuderende og
Jesper er uddannet webdesigner.
PRODUKT:
Blindspotit
VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE:
Blindspotit er en lysmonteringsanordning til lastbiler til forebyggelse af højresvingsulykker. Lyset aktiveres, når
chaufføren signalerer højresving. Formålet er at illustrere lastbilens blinde
vinkel, så cyklisterne får et værktøj til at
undgå den blinde vinkel.

AF ELLEN ELSNAB, TOFT KOMMUNIKATION

os har det været positivt at have vores
netværk - så vi fandt nogen, der vidste
noget om det, og som havde tid til at
hjælpe os”.
COGNAC OG TILLID GÅR
HÅND I HÅND
De to iværksættere har fået hjælp af
deres netværk hele vejen. Søren Voigt
er overbevist om, at de har fået den
optimale vejledning ud af netop ikke
at være bundet op økonomisk – men
på venskab: ”Jeg har hele tiden haft
100 procent tiltro til, at jeg fik den
bedste vejledning, fordi at der ikke var
noget økonomisk i det. ”Til spørgsmålet om, hvorvidt hjælpen til at søge
patent så var gratis, svarer Søren Voigt
med et taknemligt smil: ”Vi gav ham
en flaske cognac”.
HVERDAGSLIVET PÅ STANDBY
For virkelig at få gang i virksomheden
har Søren Voigt sat studiet en smule
på standby. ”Jeg er helt sikker på, at

BELIGGENHED:
Skanderborg

jeg gennem denne her proces med at
starte firma, vil lære nogle ting, som
jeg ikke ville kunne lære ved at gå i
skole,” fortæller han. Jesper Engelbrikt
er gået på halv tid med sit job inden
for markedsføring, og de to bruger
mange timer hver dag på at nå målet.
”For at sige det mildt, så er det sjældent, jeg når hjem i ordentlig tid til
aftensmad,” fortæller Søren Voigt.
SKEPTISK OVER FOR
PATENTDOMSTOLEN
Når det kommer til spørgsmålet om,
hvorvidt Søren Voigt ønsker en fælles
patentdomsstol i EU, er han skeptisk.
Han synes, prisen for at søge patent
gennem den nye patentreform er
svær at gennemskue, og det er et
helt afgørende faktum for ham, hvad
prisen bliver for den samlede patentansøgning. Desuden foretrækker
han, den model, vi har nu, hvor man
udvælger de EU-lande, man mener, er
relevante for ens produkt.

KUN
15 kr.

pr. lønseddel

VIL DU KØRE LØN NEMT OG BILLIGT
Danløn gør det hurtigt, nemt og billigt at køre løn. Du får adgang til systemet online og
kan dermed indberette løn hvor og hvornår du vil. Systemet klarer automatisk en række
overførsler og indberetninger og er integreret til de mest udbredte økonomisystemer.
Nemmere bliver det ikke!

Prøv Danløn gratis på danlon.dk
Danske Lønsystemer A/S

34

PATENTDOMSTOLEN

Gydevang 46

3450 Allerød

t!

! ig for de
R
H
m- elske d
e
n
yt sor vil
n
e
B n revi
-di

HAR DU TID?
Til NemRefusion, VIRK, EfterUddannelse.dk & AUB

Går din virksomhed glip af refusion fra det offentlige eller bruger I bare for
mange ressourcer på at søge refusionen? Det har vi løsningen på:

Indberet til os som det passer dig!
- På mail, web, SMS eller telefon

Gå aldrig glip af din refusion igen!
- Priser fra kr. 175,- til kr. 350,- pr indberetning

Intet abonnement og GRATIS oprettelse!
- Brug os når behovet opstår og betal kun for forbrug

Professionel outsourcing af offentlig administration

Sygedagpenge I Barselsdagpenge I Elevrefusion I VEU-godtgørelse I Kompetencefond I Medarbejdersignatur I Digital Postkasse I Løntilskud

