
 

Af Jens Viktor Nørgaard, HØIBERG A/S 

 

Ville krudt, der består af tre naturligt forekommende 

stoffer, kunne patenteres i USA i dag? Svaret er Nej, 

se her hvorfor. 

 

Myriad afgørelsen ved US Supreme Court har gjort 

patentering af isolerede gener ulovligt i USA og 

medført at USPTO har indført ekstremt skrappe 

retningslinjer for patentering af naturligt 

forekommende stoffer indenfor alle tekniske 

områder. USPTO inviterede internationale 

samarbejdspartnere til en rundbordsdiskussion af 

emnet og HØIBERG A/S var med. 

 

Den amerikanske patentmyndighed, USPTO, 

inviterede repræsentanter for biotek- og 

farmaindustrien til rundbordsdiskussion i april i år 

om internationale forhold indenfor patentretten. Ved 

mødet deltog repræsentanter fra Novartis, Novo 

Nordisk, Philips Healthcare, Johnson & Johnson, New 

York University, Bristol-Meyers-Squibb, Alexion, en 

række amerikanske advokatfirmaer og HØIBERG A/S, 

som repræsenterede de europæiske interesser.  

 

Det primære emne ved rundbordsdiskussion blev 

USPTOs Myriad retningslinjer (se Faktaboks) og der 

blev skudt med skarpt fra alle sider. Sagen er, at USA 

i dag med Myriad retningslinjerne formentlig ikke 

lever op til sine forpligtelser under TRIPs aftalen, som 

USA har været meget aktiv i at få implementeret og i 

at få lande verden over til at skrive under på. WTO’s 

TRIPs aftale forpligter landene til at udstede patenter 

indenfor alle industrier og forpligter landene til at 

udstede patenter på opfindelser, som er nye, har 

opfindelseshøjde og kan anvendes industrielt.  

 

 

Myriad Genetics har patent på brystkræftmarkør-

gener, BRCA1 og BRCA2, og på diagnostiske 

metoder og kits til detektion af brystkræft. En 

række interesseorganisationer udfordrede 

patentet som efter en tur gennem alle tre 

retsinstanser kom for US Supreme Court. 

Supreme Court besluttede i 2013, at isolerede 

gener ikke udgør en patenterbar opfindelse, da 

de ikke er tilstrækkeligt forskellige fra naturligt 

forekommende gener.  Afgørelsen sagde meget 

klart, at den kun omhandlede patenter på 

isolerede gener, men ræsonnementet ville dække 

samtlige stoffer, som også findes i naturen. 

F.eks. antibiotika fra svampe eller planter, 

antistoffer, peptider, proteiner osv.  

 

USPTO udgav tidligere i år retningslinjer, som 

gjorde det klart, at naturligt forekommende 

stoffer ikke kan patenteres. Retningslinjerne 

nævner, at dette gælder indenfor lægemidler, 

proteiner, peptider, antistoffer, gener, 

mikroorganismer, levnedsmidler, olie, metaller 

og mineraler. Som et eksempel er nævnt et 

hypotetisk stof fra et træ i Amazonas, 

amazonesyre, som kan bruges til at behandle 

kræft. Dette stof kan ikke patenteres. Det som 

kan patenteres er behandling af kræft med 

stoffet i en bestemt dosering over en bestemt 

tid. Det fremgår også af retningslinjerne, at 

krudt ikke ville kunne patenteres, hvis det blev 

opfundet i dag, da krudt består af tre forskellige 

naturligt forekommende stoffer: salpeter, svovl 

og kul.  



 

 

 

USA har til alle tider stået som et fyrtårn for 

innovation, patenter og håndhævelse af 

patentrettigheder til inspiration for resten af verden. 

Patentlovene bliver mere og mere harmoniserede 

verden over, og USA har vist en stor 

imødekommenhed overfor omverdenen ved at 

tilpasse sine patentlove til resten af verden. Gennem 

de sidste ti år har den amerikanske højesteret dog – 

bakket op af USPTO – skubbet udviklingen den 

modsatte vej, og ingen industri er ramt hårdere end 

farma- og biotekindustrien.  

 

Med basis i en højesteretsafgørelse for små ti år 

siden, som omhandlede en gaspedal (KSR) har USPTO 

specielt indenfor farma, biotek og kemi øget kravene 

til opfindelseshøjde fra stort set ingenting, til et 

meget højt og ovenikøbet uforudsigeligt niveau. Det 

er i dag ikke usædvanligt, at patenter i en familie 

bliver udstedt i stort set alle andre lande, inden man 

får det første patent i USA.   

 

Oveni dette har USPTO og US Supreme Court med de 

nye retningslinjer med ét slag fjernet muligheden for 

patentbeskyttelse for en lang række meget vigtige 

produkter, som tidligere har kunnet patenteres. Man 

har i 30 år kunnet patentere isolerede gener, og man 

har til alle tider kunnet patentere proteiner og andre 

stoffer, som også forekommer i naturen så længe 

disse var isoleret og blev brugt i menneskeskabt 

sammenhæng. Eksempler herpå er insulin og 

penicillin, der findes i naturen, men som bliver 

oprenset (isoleret) og anvendt som medicin.  

 

Patentbeskyttelsen af ”naturprodukter” har dannet 

basis for stribevis af licensaftaler og 100-vis af 

millioner af dollars er blevet betalt i royalties og 

down-payments på denne baggrund. Realiteten er at 

det næste naturligt udvundne lægemiddel, dvs. det 

nye insulin eller penicillin, ikke vil kunne patenteres i 

USA. Uden amerikansk patentbeskyttelse er det mere 

usikkert om nogen vil investere i at udvikle 

lægemidler af den type, da et sådant produkt ikke vil 

kunne opnå patentbeskyttelse på det store 

amerikanske marked. Det amerikanske marked er 

stadigvæk verdens vigtigste og det er vigtigt for 

innovative projekter at opnå patentbeskyttelse i USA 

for at tiltrække investorer og for at have den 

sikkerhed et amerikansk patent giver. Derfor kan de 

nye retningslinjer også have konsekvenser langt 

udenfor USA’s grænser.  

 

 

 

 

 

HØIBERG A/S fremførte disse synspunkter og 

rundbordsdiskussionen endte med en bemærkning 

om, at den amerikanske regering nok skulle  

forberede sig på at være den regering, som skal 

forklare, hvorfor den ikke lever op til sine 

internationale forpligtelser under TRIPs-aftalen. 

Michelle K. Lee, der er fungerende direktør for USPTO, 

var tydeligt påvirket at de store konsekvenser 

deltagerne kunne redegøre for og takkede mange 

gange for inputtet.  

 

Siden rundbordsdiskussionen har USPTO holdt et 

offentligt debatmøde, hvor det blev klart, at USPTO 

ikke havde tænkt sig at ændre retningslinjerne. Det er 

nu op til ansøgere at gå til domstolene med deres 

sager og får afprøvet gyldigheden af retningslinjerne 

eller at gå til deres landes regeringer (og 

patentmyndigheder) og bede dem om at tage initiativ 

til at diskutere denne fundamentale ændring i den 

amerikanske patentlov, som ikke er vedtaget af 

kongressen men besluttet af US Supreme Court og 

USPTO.  

 

Vi følger fortsat udviklingen i den amerikanske 

lovgivning og patentpraksis nøje og håber at kunne 

rapportere bedre nyt i fremtiden. Har du spørgsmål til 

hvilken konsekvens Myriad afgørelsen og USPTOs nye 

retningslinjer kan have for din patent portefølje, så 

kontakt din patentrådgiver hos HØIBERG A/S. 

 
 
 

 

Partner, European Patent 

Attorney 

 

Kontakt information: 

T: 3332 0337 

jvn@hoiberg.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


