
                                                              
 
 
 
Patent: søknadsmengde, arbeid fremover og nyansettelser i 2018 
 
 

Patentstyret nådde i 2017 målet fra departementet om å redusere backloggen / 
restansen med saker fra før EPC-tiltredelsen, og vi har nå flere søknader under 
tre år gamle enn over. En del av de eldre sakene som gjenstår er arbeidskreven-
de. Det er flest eldre saker innen kjemi og olje, og det kommer mange nye vide-
reføringer innen olje. Derfor ser vi på mulighetene for å effektivisere arbeidet 
med disse. Antall nye søknader har totalt økt nesten 30% de siste fem årene. Pa-
tentavdelingen har bare erstattet litt av den naturlige avgangen. Økningen i nye 
søknader og kompleksiteten i gjenstående eldre saker er så stor at vi vil ansette 
6-8 saksbehandlere i 2018. Vi planlegger ingen større endringer i aktiviteter 
som undervisning, informasjonsarbeid, søkeoppdrag, o.l. 

 
 
Backlog med eldre saker 
Patentstyret nådde i 2017 målet depar-
tementet har gitt for balansen mellom 
gamle og nye søknader. Hoveddelen av 
den store backloggen er nå behandlet 
ferdig; ved årsskiftet hadde vi 3613 
pågående saker under tre år gamle og 
3603 over. 

Målet ble nådd ved stor produksjon. 
Patentavdelingen sendte ca. 20% flere 
uttalelser enn vanlig, og i antall med-
delelser var vi første halvår 2017 den 7. 
mest produktive myndigheten i Europa. 
Dette har gitt tilsvarende mange brev 
og arbeid for søkere og fullmektiger. 
Vi takker for godt samarbeid, blant 
annet rundt «Fast Track» for saker 
godkjent i EPO. Nå går antallet slike 
saker mye ned, men ordningen består. 

Vi har imidlertid fortsatt mange søkna-
der fra før EPC-tiltredelsen, flest innen 
olje og kjemi. En del av sakene er spe-
sielt arbeidskrevende (innsigelser, 
mange avdelinger, o.l.) Arbeidskre-
vende saker fins innen alle fagfelt.  

Nye søknader 
Førstesøknader uten prioritet øker noe. 
Det er flest i maskin, olje og elektro / 
fysikk. Vi bruker omtrent samme antall 

timer per sak som i de andre nordiske 
land, og endrer ikke det. Vi planlegger 
tidligere førsteuttalelser og mer fleksi-
bel prosess. Dette er mulig da kapasite-
ten vår øker pga. færre gamle PCT-
saker og flere ansettelser. 

Videreføringer fra USA øker mye. Det 
kommer flest på olje inkludert olje-
kjemi. Vi er ikke like harmonisert med 
USPTO som med EPO, og kan sjelden 
bruke dagens «Fast Track» ordning på 
disse søknadene. Også disse søkerne 
må få god og rask saksbehandling, og 
vi ønsker ikke at det bygger seg opp 
noen restanse på feltet. For disse søk-
nadene utreder vi nå mulighetene for 
mer gjenbruk av andre lands resultater 
og forenklinger i egne arbeidsprosesser. 

ISA/IPEA-granskinger (gjennom NPI - 
Nordisk Patentinstitutt) har også økt 
mye. Det er dels saker vi selv behand-
let som førstesøknader, dels saker fra 
norske søkere der førstesøknaden ble 
behandlet i et annet land. 

Saksbehandling 
Arbeidsomfanget i kjemi kan komme 
til å gå ned med litt over 20% på sikt, 
med større nedgang på enkelte felt. 
Norsk industri innenfor dette feltet er  



                                                              

 

liten, og PCT brukes lite. Et unntak er 
oljekjemi der vi ikke forventer noen 
nedgang. Det kan se ut til at total ar-
beidsmengde innen bioteknologi kan 
reduseres med noe rundt 10%. Vi for-
venter høy aktivitet i maskin og olje-
relaterte områder. I andre felt ser vi 
ikke for oss store endringer i arbeids-
mengde. 

Andre eksterne oppgaver 
Saksbehandling har førsteprioritet og 
utgjør 86% av tiden vi bruker på kun-
der. I tillegg pålegger patentstyreloven 
oss å være et kompetansesenter for 
industrielle rettigheter. Vi imøtekom-
mer dette kravet gjennom undervisning, 
foredrag, kundesenter, analyser, mm. 
Vi bidrar også med lov- og forskrifts-
arbeid nasjonalt, og arbeider interna-
sjonalt med WIPO/EPO/og andre. I 
tråd med patentstyreloven utfører vi 
timebetalte søkeoppdrag for norske og 
internasjonale bedrifter, det siste gjen-
nom NPI.  

 

 

 

Vi planlegger ingen store endringer i 
disse eksterne aktivitetene. Hvis saks-
behandlingsmengden tillater det, ser vi 
imidlertid for oss både litt mer kunn-
skapsspredning til norske virksomheter 
og universiteter, og litt flere timebetal-
te søkeoppgaver for internasjonale 
kunder. 

Bemanning 
Det har vært uklart hvor mange ansatte 
patentavdelingen trenger etter hvert 
som backloggen med PCT-saker fra før 
EPC-tiltredelsen forsvinner. Derfor har 
vi avventet situasjonen og bare erstattet 
litt av den naturlige avgangen. Siden 
2013 har bemanningen gått ned med ca. 
10%. Vi ser nå at søknadsinngangen 
har økt så mye over så mange år, at vi 
ikke lenger har kapasitet til å utføre 
våre lovpålagte oppgaver hverken i 
saksbehandling eller ellers. Derfor an-
setter vi saksbehandler i flere tekniske 
fagfelt. Det endrer som beskrevet over 
lite på hvilke oppgaver vi utfører. 
 

Bjørn Lillekjendlie, Patentstyret

 


