
   
 

Side 1 
 

Skal du søke patent i flere land via PCT? 

Da kan du levere den internasjonale patentsøknaden til  
Patentstyret som mottakende myndighet. 
 
 
Når du leverer en PCT-søknad til Patentstyret, kan du velge Nordisk Patentinstitutt (XN), 
Det europeiske patentverket (EP) eller Patent- och registreringsverket (SE) som 
internasjonal granskingsmyndighet. Hvilken internasjonal granskingsmyndighet du velger, 
har ingen betydning for senere videreføring i nasjonal fase. 
 

Sørg for å holde alle muligheter åpne i den internasjonale fasen  

Hvis du velger å levere søknaden din til Patentstyret eller International Bureau (IB) som 
mottakende myndighet, kan du endre PCT-myndighet mellom kapittel I og kapittel II 
(International Search Authority (ISA) / International Preliminary Examination Authority 
(IPEA)). Det betyr at du kan ha to ulike PCT-myndigheter til å behandle søknaden din, før 
du tar stilling til videreføring i nasjonal fase. Leverer du derimot søknaden din til EPO, kan 
du bare velge EPO som PCT-myndighet i internasjonal fase. 

 

 
Dersom du velger Nordisk Patentinstitutt som internasjonal granskingsmyndighet, kan du 
også bruke den samme, norske fullmektigen gjennom behandlingen av nasjonal 
førstesøknad, PCT-søknaden og en eventuell videreføring til EPO. Det siste forutsetter at 
fullmektigen er godkjent som fullmektig overfor EPO. 
 
Hvis du ønsker en tilleggsgransking utover ISA, kan du benytte deg av en Supplementary 
International Search (SIS). Du kan fritt velge granskingsmyndighet blant de PCT-
myndighetene som tilbyr denne tjenesten, bortsett fra den samme myndigheten som 
utførte din internasjonale gransking (ISA).  

http://www.npi.int/
http://www.epo.org/
https://www.prv.se/


Side 2 | Patentstyret 
 

Hva er Patentsamarbeidskonvensjonen – PCT? 

PCT er et søknadssystem som gjør det enklere å søke patent i flere land. En PCT-
søknad vurderes av en internasjonal granskingsmyndighet. Vurderingen består av 
nyhetsgransking og patenterbarhetsvurdering. Rapportene du mottar gir deg et  
godt grunnlag når du skal vurdere hvor mange land du ønsker å videreføre den 
internasjonale søknaden i. Etter at du har videreført søknaden i de landene/ 
regionene der du ønsker å søke patent, vil de ulike landene/regionene avgjøre  
om de gir deg patent eller ikke. 

Les mer om søknadssystemet PCT  
 

Elektronisk innlevering av PCT-søknad: 
• ePCT 
• eOLF 
• PCT-SAFE 
• AltInn 

 
Les mer om hvordan levere PCT-søknad 
 

Om ePCT 

ePCT ePCT private services gir deg tilgang til alle internasjonale søknader som du selv eier 
eller forvalter. Tjenesten forenkler og effektiviserer utarbeidelse, innlevering av PCT-
søknader, administrasjon og oppfølging. ePCT tilbyr både søker, nasjonale og 
internasjonale PCT-myndigheter en rekke fordeler. Nordisk Patentinstitutt planlegger å ta i 
bruk ePCT for realitetsbehandling innen kort tid. Da får søker og alle relevante 
myndigheter mulighet til å lese brev og dokumenter i saken. 
 

Rabatter  

Avgifter du betaler i internasjonal fase er standardiserte, men du får rabatt ved 
elektronisk innlevering av PCT-søknad (les mer om avgifter og gebyr ved innlevering av 
PCT-søknader). PCT-myndighetene kan i tillegg gi avgiftsreduksjon dersom de kan benytte 
tidligere granskingsrapporter. 
 
Ikke nøl med å kontakte oss hvis du er interessert i å vite mer om dine muligheter innen 
PCT. Vi hjelper deg gjerne. 
 
 
 

http://www.patentstyret.no/tjenester/patent/sok-patent-i-flere-land/internasjonal-patentsoknad/
https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/sok-patent-i-flere-land/internasjonal-patentsoknad/innlevering-av-pct-soknad/
https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/sok-patent-i-flere-land/internasjonal-patentsoknad/avgifter-og-gebyr-ved-innlevering-av-pct-soknader/
https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/sok-patent-i-flere-land/internasjonal-patentsoknad/avgifter-og-gebyr-ved-innlevering-av-pct-soknader/
https://www.patentstyret.no/om-oss/kontakt-oss/

