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Et patent er en forbudsret, og dermed giver et patent  

ikke i sig selv patenthaver ret til at udnytte 

opfindelsen. Opfindelsen kan jo f.eks. indeholde 

teknologi, der er patenteret af tredjepart, eller udgøre 

en forbedret version af en opfindelse, der er 

patenteret af tredjepart. I et patent defineres 

eneretten i patentkravene, beskrives i selve patent-

beskrivelsen og eksemplificeres i eksempler og 

tegninger.  

 

Et patent sikrer at andre ikke må producere, 

importere, sælge eller markedsføre dit produkt i de 

lande, hvor dit patent gælder. At man får patent på 

sin opfindelse er til gengæld ikke et udtryk for, at der 

ikke findes lignende opfindelser, som man skal tage 

forbehold for. Et patent er heller ikke en god måde til 

at afsøge markedet for mulige konkurrenter. Og et 

patent er slet ikke en måde til at sikre sig frihed til at 

agere på et marked, dvs. at man ikke krænker et 

dominerende patent. Og det er derfor man skal 

foretage en freedom-to-operate analyse. 

 

 
“Men vi har jo lavet en nyhedsundersøgelse”, siger 

mange patenthavere, “så har vi vel freedom-to-

operate?”. En nyhedsundersøgelse kan dog kun 

afsløre om en opfindelse er ny, og give et overblik 

over hvad der findes af lignende teknologi. En 

nyhedsundersøgelse kan dermed afdække 

mulighederne for patentering og er ofte det første 

skridt i en patenteringsproces. En nyheds-

undersøgelse kan forhindre, at man indleverer en 

patentansøgning, som senere afvises på grund af 

manglende nyhed. Men selvom en nyheds-

undersøgelse ofte afslører om der er patent-

rettigheder, der direkte beskriver opfindelsen og 

dermed kan være dominerende, kan en nyheds-

undersøgelse imidlertid ikke gøre det ud for en FTO-

analyse.  

 

 
FTO-analysen udføres for at identificere eventuelle 

dominerende patentrettigheder tilhørende en 

tredjepart, og for at vurdere om de er gyldige, og i 

hvilken grad de dominerer dine kommercielle 

 

“Freedom to operate”, forkortet “FTO”, er en 

vurdering, af om en bestemt handling kan 

foretages, uden at krænke andres 

intellektuelle rettigheder. I realiteten er en 

FTO-analyse derfor en risikovurdering. 

 

Et dominerende patent er et patent, der helt 

eller delvis dækker det produkt eller den 

proces, som markedsføres, produceres, 

importeres eller sælges i det land, hvor det 

dominerende patent er i kraft. Dominerende 

patenter kan deles i to kategorier: 

1) Patenter, som dækker hele 

produktet eller processen. Disse vil 

fuldstændigt kunne hindre 

produktet eller processen i at 

komme på markedet. 

2) Patenter, der dækker dele af 

produktet eller processen. Disse kan 

umiddelbart blokere, men kan ofte 

nemmere omgås, hvis produktet 

eller processen modificeres. 

Salg og markedsføring af et produkt kan 

stoppes med et forbud på begæring af 

patenthaver på baggrund af et dominerende 

patent. 

 



 

aktiviteter. En FTO-analyse kan således vise. om et 

produkt kan produceres og sælges eller en metode 

kan anvendes, uden at krænke andres rettigheder. En 

FTO-analyse er derfor særlig relevant forud for 

lanceringen af et nyt produkt, logo eller varemærke.  

 

Formålet med en nyhedsundersøgelse er derfor 

fundamentalt forskellig fra formålet med en FTO-

analyse. Og selvom en nyhedsundersøgelse som sagt 

ofte afslører, om der er patentrettigheder, der direkte 

beskriver opfindelsen og dermed kan være 

dominerende, er det usandsynligt, at 

nyhedsundersøgelsen har identificeret samtlige 

patentrettigheder, som kunne være relevante for en 

FTO-analyse.  

 

Rent metaforisk kan en opfindelse sammenlignes 

med en byggeklods i et samlesæt, og patent-

beskyttelsen af opfindelsen kan ses som en ballon, 

man forsøger at puste op omkring samlesættet. I en 

nyhedsundersøgelse søger man efter en nål, der kan 

punktere ballonen – eller i hvert fald lukke noget af 

luften ud af ballonen. Og der skal blot én nål til at 

punktere ballonen.  

 

Fortsætter man i ballonmetaforikken, kan man 

forestille sig millioner af balloner hængende i luften i 

forskellig højde, farve, styrke og størrelse – 

symboliserende alverdens gældende nationale 

patentrettigheder. I en FTO-analyse skal man finde de 

balloner, der skygger for samlesættet – eller som 

skygger for bare en enkelt lille byggeklods i 

samlesættet. Man skal derfor identificere de relevante 

balloner, dvs. patenter, og kigge grundigt ind i dem, 

for at afklare om de skygger, dvs. dominerer. 

 

En FTO-analyse omfatter en specifik søgning efter 

eksisterende patentrettigheder for et produkt eller en 

metode. De fundne rettigheder analyseres nøje, dels 

med hensyn til hvilke lande de omfatter, og dels med 

hensyn til beskyttelsesomfanget. En FTO-analyse er 

derfor tidskrævende, og omfanget afhænger af det 

tekniske område og mængden af patentrettigheder, 

der findes ved søgningen. Det kræver en betydelig 

erfaring at vurdere potentiel dominans af 

patentansøgninger og udstedte patenter. For 

udstedte patenter kan der derudover foretages en 

patenterbarhedsundersøgelse, med henblik på at 

vurdere, om patentet kan begæres ugyldiggjort på 

grund af manglende nyhed eller opfindelseshøjde. 

Det sker at patenter udstedes fejlagtigt, hvis 

myndigheden ikke har fundet de mest relevante 

dokumenter i deres nyhedsundersøgelser. For 

patentansøgninger, som endnu ikke er godkendte, 

vurderes endvidere sandsynligheden for, at et 

endeligt patent måtte dominere det pågældende 

produkt eller metode.  

 

 
Et patentdokument fundet i en nyhedsundersøgelse, 

der beskriver samme teknologi som ens opfindelse, 

kan være relevant i en senere FTO-analyse. Men der 

er stor forskel på den analyse dokumentet udsættes 

for i hhv. nyhedsundersøgelsen og i FTO-analysen.  

- I nyhedsundersøgelsen er patentdokumentet 

blot en publikation, der udgør en del af den 

kendte teknik. I analysen af dokumentet skal 

man afklare om det tager nyheden fra 

opfindelsen.  

- I FTO-analysen skal det afklares om 

patentdokumentet indgår i en patentfamilie, 

og hvilke rettigheder der er udstedt i denne 

patentfamilie, og hvor disse rettigheder er 

udstedt. Dvs. der kan eksistere et antal 

forskellige nationale patentrettigheder i hver 

patentfamilie. Det skal derefter undersøges, 

om disse rettigheder er gyldige (dvs. i live), 

hvilken eneret der er defineret i patent-

kravene, hvordan eneretten skal fortolkes i 

lyset af beskrivelsen, og om der er risiko for 

krænkelse i lyset af den nationale lovgivning 

hvorunder patentrettigheden er udstedt. Til 

sidst skal der foretages en patenterbarheds-

vurdering, dvs. om det enkelte nationale 

patent kan begæres ugyldigt. 

 

 

Essentielle spørgsmål før en FTO-analyse:  

a) Hvad skal have FTO? 

b) Hvor skal man have FTO? 

c) Hvornår skal man have FTO? 

 

Efter de indledende overvejelser består en 

FTO-analyse af fire faser: 

1) Søgefasen hvor potentielt 

dominerende patentrettigheder 

identificeres 

2) Analysefasen hvor resultaterne fra 

søgefasen analyseres mht. 

gyldighed, beskyttelsesomgang og 

krænkelse 

3) Patenterbarhedsvurdering for 

dominerende patentrettigheder 

fundet i analysefasen 

4) Konklusion og risikovurdering 

 



 

I en FTO-analyse er et patentdokument altså ikke blot 

en publikation, men potentielt en lille brik i et meget 

stort puslespil af forskellige nationale 

patentrettigheder. 

 

 
Hvis du har spørgsmål om FTO-analyser er du 

velkommen til at kontakte Peter Borg Gaarde eller 

Susanne Høiberg hos HØIBERG A/S. 

 

Du kan også læse mere om FTO-analyser i bogen: 

Immaterialretlig Crossover, Dansk Immaterialret bind 

IV, Gjellerup/gads Forlag, kapitlet: "Freedom to 

operate-analyser i relation til patenter, SPC'er og 

brugsmodeller" 
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Der er en indbygget modsætning i 

forbindelse med valget af et godt tidspunkt 

for at igangsætte en FTO-analyse. Jo 

tidligere man har resultatet fra en FTO-

analyse, jo tidligere kan man agere og sikre 

sig, at der ikke afholdes udviklings-

omkostninger til produkter og processer, 

som ikke kan komme på markedet. 

Omvendt bliver en FTO-analyse langt mere 

præcis, jo senere den foretages, ganske 

enkelt fordi langt flere detaljer om 

produktet eller processen er fastlagt. 
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