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USA har høy patentintensitet, og er samtidig et av verdens mest konkurransepregede og innovative land. På bildet landets patentkontor slik det 
så ut i 1925. Foto: Universal History Archive/UIG/Getty Images

Misvisende om patentsystemet

USA er innovativt og konkurransepreget – og patentintensivt. 
Likevel skal patenter altså hemme innovasjonstakten?

«J
a, herre gud, 
hva vil du 
egentlig jeg skal 
oppfinne? De 
andre har jo 
oppfunnet det 

meste i forveien. Det blir 
vanskeligere dag for dag.»

Dette utbryter fotograf og 
bærer av livsløgnen, Hjalmar 
Ekdal i Vildandens femte akt. 
Henrik Ibsens verk ble utgitt i 
1884, året etter at Paris-kon-
vensjonen, som er grunnlaget 
for dagens patentsystem, ble 
fremforhandlet i Paris i 1883.

Professor Steinar Holden 
omtaler i sin kronikk i DN 27. 
april forskning som tilsier at 
patentsystemet hemmer 
innovasjon og at systemet gir 
store samfunnsøkonomiske 
kostnader. Han refererer til flere 
eksempler, blant annet Amazons 
patent på «one click purchase» 
og såkalte «patenttroll».

del av avtaleverket til Verdens 
handelsorganisasjon (WTO).

Patentsystemet er samtidig et 
nasjonalt system, noe som betyr 
at en oppfinnelse må patenteres i 
det enkelte land. Amazons «one 
click purchase» måtte altså ha 
blitt patentsøkt her for at 
patentet skulle ha virkning i 
Norge og oppfylle kravene i den 
norske patentloven.

Holden hevder at patentord-
ninger blir innført på stadig nye 
felt. Etter patentloven kan 
oppfinnelser innenfor alle 
teknisk felt, og som oppfyller 
lovens vilkår, oppnå patentbe-
skyttelse. Det er derfor ikke 
riktig at omfanget av patentord-
ningen stadig utvides.

Som oppfinnelser regnes ikke 
rene oppdagelser, vitenskapelige 
teorier, matematiske metoder, 
metoder for utøvelse av forret-
ningsvirksomhet eller datamas-
kinprogrammer. For program-
vare kan derfor ikke oppfinnel-
sen bare være et program for en 
datamaskin, men må også ha 
teknisk karakter, teknisk effekt 
og være reproduserbar.

Et datasystem for å styre 
blokkeringsfrie bremser kan 
derfor være patenterbart i Norge 
og Europa, mens et tekstbehand-
lingssystem ikke vil være det.

Holden skriver at patentsyste-
met medfører store samfunnsø-
konomiske kostnader og kan 
hemme innovasjonstakten. Det 
kan da være fristende å spørre 
om USA, med høy patentintensi-
tet og som et av verdens mest 
konkurransepregede og innova-
tive land, kjennetegnes av 
hemmet innovasjonstakt?

Programvarebransjen gjør det 
meget bra i USA. I en fri mar-
kedsøkonomi benytter aktørene 
en rekke virkemidler for å 
håndtere sine immaterielle 
verdier, som hemmeligholdelse, 
standarder, opphavsrett, avtaler, 
patent, design, varemerker, 
markedsføringsrett og åpen 
kildekode.

Forskningen Holden viser til 
ble også omtalt i The Economist 
8. august 2015 («Set innovation 
free! Time to fiks the patent 
system»). Lakonisk slås det der 
fast at tidsskriftet allerede i en 
leder 26. juli 1851 – i forbindelse 
med en verdensutstilling – 
mente at patentsystemet ikke 
måtte reformeres, men avskaf-
fes, og at politikerne siden da har 

ment at patentsystemet kan 
perfeksjoneres og at en ny 
reform er alt som behøves. Det 
samme er nok situasjonen i 
Norge, der noen er som Holden 
og The Economist, skeptiske, 
mens politikere flest ser at 
patentsystemet er nyttig, og at 
endringer kan være nødvendig.

Patentstyret forventer for 
eksempel en snarlig endring av 
patentloven som vil åpne for 
seks måneders forlenget 
beskyttelse for legemidler som 
er blitt testet på personer under 
18 år.

USA endret sin patentlov i 
2012. Den nye loven er mer 
harmonisert med europeisk 
patentrett, men patentsyste-
mene er ikke identiske. Blant 
annet har vi i Europa et krav til 
at oppfinnelsen skal kunne 
utnyttes industrielt, noe som 
blant annet utelukker at 
forretningsmetoder kan 
patenteres. I USA er det 
tilsvarende kravet «useful». 
Riktignok har USAs høyesterett 
de senere år strammet inn 
patenteringspraksis ved det 
amerikanske patentverket, 
men hovedinntrykket er at 
praksis i USA er mer liberal.

Når det gjelder såkalte 
patenttroll viser en undersø-
kelse fra Europakommisjonen 
at disse ikke har samme 
utbredelse i Europa som i USA. 
Det begrunnes med høyere og 
strengere krav til patentprø-
ving og andre patentvilkår i 
Europa.
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Hva er så egentlig status for 
patentsystemet? Fungerer det 
etter hensikten?

Intet system er ideelt, men 
situasjonen er at det i 2017 
leveres flere patentsøknader enn 
noen gang. Systemet er altså 
livskraftig, har stor oppslutning i 
befolkningen og er en integrert 
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