
 
  

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 

Experimentundantaget och Bolarundantaget 
Läkemedelspatent 

Pernilla Aldåsen 
 
 

Examensarbete i immaterialrätt, 30 hp 
Examinator: Frantzeska Papadopoulou  

Stockholm, Höstterminen 2016 



 

 

1 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortningar av referenser som använts i fotnoterna återfinns i sin helhet i käll- och 

litteraturförteckningen. I avsnitt 1.7 finns definitioner och förkortningar av vissa termer inom 

läkemedelsbranschen som kan tänkas vara främmande för den typiske juristen.  

 

EG       Europeiska gemenskapen, numera Europeiska unionen, EU 

 

EMA       European Medicines Agency / EU:s centrala organ för      

        försäljningstillstånd 

 

EPC        European Patent Convention / Europeiska patentkonventionen 

 

EPO       European Patent Office / Europeiska patentverket 

 

EU       Europeiska unionen 

   

EUD       Europeiska unionens domstol, tidigare Europeiska gemenskapernas 

        domstol 

 

FoU-företag Läkemedelsföretag vars sysselsättning är forskning och  utveckling,  

 i denna framställning synonymt med forskande läkemedelsföretag. 

 

OECD      The Organisation for Economic Cooperation and Development 

 

PL        Patentlag (SFS 1967:837) 

 

Prop.       Regeringens proposition 

 

PRV        Patent- och registreringsverket 

 

SFS       Svensk författningssamling 

 

SOU       Statens offentliga utredningar 

 

TRIPs-avtalet    The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property  

        Rights / Det internationella avtalet om handelsrelaterade aspekter  

        på immateriella rättigheter 

 

USA       United States of America / Amerikas Förenta Stater  

 

WHO      World Health Organization 
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ABSTRACT 

In order to promote further development of technologies and industries, exclusivity for a 

limited period of time is provided by the law in return for public disclosure of an invention to 

the general public. However, the scope of a patentee’s monopoly is not unlimited. The patent 

laws of many countries have certain exceptions which allow acts that would otherwise be 

considered patent infringement. The following report investigates two of these; the experi-

mental use exception and the Bolar exemption.  

 

The experimental use exception excludes research and studies from patent infringement, 

whereas the Bolar exemption relates to clinical trials performed in the context of generic or 

biosimilar drug development and approval. As there is no uniform patent law or court system, 

different countries have their own sets of rules of what constitutes infringement. The scope 

and effect of the two exceptions differs considerably due to significant variation in the statu-

tory language, and the case law has been interpreted differently around the world. This has re-

sulted in inconsistent treatment in regards to the exceptions to patent infringement and has 

caused interesting issues in the pharmaceutical- and generics industry. 

 

The consequences of different interpretations may cause law disputes between R&D com-

pakäll ocnies and generic companies, as what is allowed in one country constitutes in-

fringement in another. Disputes due to ambiguous legal provisions may lead to the 

development of pharmaceuticals gradually decreasing, which is to be taken most seriously in 

a time where the need for new and effective pharmaceutical treatments is greater than ever be-

fore. Furthermore, the fragmented perceptions of how the exceptions are to be interpreted 

result in some countries allowing all necessary measures taken in order to obtain marketing 

authorization, including marketing and developing the pharmaceutical, while other countries 

oppose measures that go beyond clinical trials. Consequently, manufacturing a pharma-

ceutical in order to sell it on the market before the patent of an original pharmaceutical has 

expired is allowed in some countries but illegal in others. The findings of this report show that 

the interpretation of the scope of the exceptions differ to the extent that they should be re-

phrased in order to achieve a uniform regulation. A prerequisite to achieve such regulation is 

to stipulate the exceptions in such a way that the meaning and the scope of them do not enable 

alternative interpretations. By specifying the applicability of the provisions, uniformity can be 

achieved.  
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SAMMANFATTNING 

För att främja innovation och teknisk utveckling har patentsystemet utformats på ett sådant 

sätt att den som uppfunnit något erhåller en tidsbegränsad ensamrätt till sin uppfinning i ut-

byte mot att den offentliggörs. Omfattningen av en patenthavares monopol är emellertid inte 

oinskränkt. Patentlagstiftningar världen över har särskilda undantag som tillåter vissa hand-

lingar som annars skulle utgöra patentintrång. Följande framställning utreder två av dessa; 

experimentundantaget och undantaget avseende nödvändiga åtgärder för godkännande av för-

säljning av läkemedel, Bolarundantaget. 

 

Experimentundantaget utesluter forskning och studier från att utgöra patentintrång, medan 

Bolarundantaget hänför sig till kliniska prövningar som utförs i samband med att generiska 

eller biologiskt likartade läkemedel utvecklas i syfte att erhålla försäljningstillstånd. Eftersom 

det inte finns någon global enhetlig patenträtt eller något enhetligt domstolssystem, har olika 

länder egna uppsättningar av bestämmelser för vad som utgör patentintrång och inte. Om-

fattningen och den effekt de två undantagen har skiljer sig väsentligen åt till följd av be-

tydande variationer i det lagstadgade språket. Även rättspraxis har tolkats på olika sätt runtom 

i världen, något som resulterat i inkonsekventa bedömningar i frågor rörande patentintrång 

och givit upphov till intressanta frågor inom läkemedelsindustrin.  

 

Konsekvenserna av att undantagen är utformade på olika sätt blir att patenträttsliga tvister 

uppstår, eftersom något som är tillåtet i ett land är otillåtet i ett annat. Tvister på grund av 

otydliga lagregleringar kan i sin tur leda till att utvecklingen av läkemedel successivt minskar. 

Det är kritiskt i en tid då behovet av nya och effektiva behandlingar är större än någonsin. Vi-

dare innebär de splittrade uppfattningarna om hur undantagen ska tolkas att en del länder 

tillåter alla nödvändiga åtgärder som sker i syfte att få försäljningstillstånd, inklusive 

marknadsföring och beredning, medan andra länder motsätter sig åtgärder som går utöver 

kliniska prövningar. Följaktligen är det möjligt för generikaföretag att i vissa länder tillverka 

och bereda ett läkemedel för försäljning innan patentet för ett referensläkemedel löpt ut, 

medan det är olagligt i andra. Resultaten av framställningen visar att tolkningen av vad 

undantagen omfattar skiljer sig åt i en sådan utsträckning att de bör omformuleras om en en-

hetlig reglering ska kunna uppnås. En förutsättning för att uppnå en harmonisering av undan-

tagen är att de preciseras på ett sådant sätt att innebörden och omfattningen av dem inte 

öppnar upp för alternativa tolkningar. Genom att slå fast bestämmelsernas tillämplighet kan 

enhetlighet åstadkommas.  



 

 

6 

KAPITEL 1: INLEDNING 

I detta inledande kapitel redogörs för relationen mellan generikaföretag och forskande 

läkemedelsföretag samt problemen bakom experimentundantaget och Bolarundantaget. 

Vidare lyfts uppsatsens frågeställningar, tillsammans med angivandet av de olika metoder 

som använts för att besvara dem. En beskrivning och sammanställning av det material som 

använts finns därefter att tillgå, följt av relevanta avgränsningar. Avslutningsvis redogörs för 

uppsatsens disposition i sin helhet och sådan terminologi som läsaren bör vara införstådd med 

inom området för läkemedelspatent.  

 

1. 1 Bakgrund 

Antalet sjukdomar i världen ökar fortlöpande och behovet av nya, mer effektiva behandlingar 

är större än någonsin. Att investera i läkemedelsforskning och utveckling är kostsamt och 

innebär stora risker, varför patentsystemet utformats på ett sådant sätt att det erbjuder en form 

av garanti för den avkastning på investeringar som ett läkemedelsföretag gör. Genom att ta 

patent på ett läkemedel får patenthavaren en tidsbegränsad ensamrätt på läkemedels-

marknaden, ett slags monopol, och kan därmed utnyttja läkemedlet kommersiellt utan att 

riskera konkurrens från andra läkemedelstillverkare. Den här utformningen av patentsystemet 

har lett till konflikter mellan läkemedelsföretag som arbetar med forskning och utveckling 

(FoU-företag), vars intresse är att behålla sin monopolställning, och generikaföretag som vill 

introducera billiga, generiska läkemedel på marknaden för att konkurrera med de dyrare 

referensläkemedlen. Utformningen innebär vidare att det råder en konflikt mellan FoU-före-

tagens vinstintresse och samhällets intresse av priskonkurrens på läkemedel. För att balansera 

uppfinnarens intresse med allmänhetens har lagstiftaren infört olika undantag från den ensam-

rätt ett patent medför; bland annat experimentundantaget och Bolarundantaget. De två undan-

tagen går att finna i 3 § 3 st. 3 p. respektive 4 p. patentlagen (SFS 1967:837) (PL).  

 

Experimentundantaget ger en möjlighet för allmänheten att utnyttja en uppfinning för sådana 

experiment som avser själva uppfinningen. Det är med andra ord tillåtet att experimentera på 

en uppfinning som sådan för att verifiera dess egenskaper och hitta nya, tidigare okända 

användningsområden. Bolarundantaget innebär i stället att det står envar fritt att utföra 

studier, prövningar, undersökningar samt vidta andra praktiska åtgärder som hänför sig till ett 

referensläkemedel, om åtgärderna är nödvändiga för att erhålla ett försäljningstillstånd. Pro-

blem uppstår emellertid när det råder osäkerhet om, och i vilken utsträckning, rätten att vidta 

sådana åtgärder inkräktar på patenthavarens ensamrätt. Uppsatsen utreder de två undantagens 
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omfattning, deras tillämpningsområden och de åtgärder som kan innebära ett intrång i patent-

skyddet.  

 

1. 2 Problemformulering  

Det juridiska regelverket kring läkemedelspatent är avsett att främja innovation. Det ställs allt 

högre krav på tester av läkemedel innan de kan godkännas och lanseras på läkemedels-

marknaden, varför FoU-företag kompenseras genom ett tilläggsskydd för läkemedel. Tilläggs-

skyddet möjliggör för FoU-företag att förlänga sina patent med fem år, något som resulterar i 

en lagenlig ensamrätt på marknaden i totalt 25 år från det att grundpatentet beviljades.  

 

Under ett patents löptid är det tillåtet för andra att nyttja den patenterade uppfinningen för 

experiment som avser själva uppfinningen. För generikaföretagen innebär det en laglig rätt att 

experimentera på ett läkemedel trots att det skyddas av ett patent. Generikaföretag har också 

rätt att studera, forska och vidta andra åtgärder som är nödvändiga för att få ett försäljnings-

tillstånd för sitt generiska preparat, så att de i ett senare skede kan lansera sina läkemedel på 

marknaden i samband med upphörandet av referensläkemedlets patent. Vilka nyttjanden och 

åtgärder som avses är emellertid oklart och varierar runtom i världen. Det är därför viktigt för 

forskningens vidareutveckling att rättsläget klargörs. 

 

1. 3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka omfattningen och granska tolkningen av experiment-

undantaget samt utreda om det finns ett behov av att utvidga det för att främja teknisk ut-

veckling. Undersökningen sker med utgångspunkt i svensk och europeisk patentlagstiftning. 

Utomeuropeisk patentlagstiftning kommer därutöver att användas illustrativt för att belysa de 

olikheter som finns i patentlagstiftningar världen över. Vidare är syftet att utreda och analy-

sera de möjligheter generikaföretag har att tillverka och marknadsintroducera generiska pre-

parat på läkemedelsmarknaden utan att göra intrång i FoU-företags patenträtter, dvs. utreda 

hur långt Bolarundantaget sträcker sig.  

 

De huvudsakliga frågeställningar som jag genom denna uppsats söker svar på är följande: 

 

1. Vilka likheter och olikheter finns typiskt sett i skilda länders patentlagstiftningar avseende 

experimentundantaget och Bolarundantaget?  
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Med följdfrågorna: 

 - Vilka konsekvenser kan olika utformningar av undantagen ha för forskning och   

    teknisk utveckling?  

- Bör utformningen av undantagen förändras? 

 

2. Är det möjligt för generikaföretag att tillverka ett läkemedel och bereda det för försäljning 

innan patentet för ett referensläkemedel har löpt ut?  

 

Med följdfrågan i sin tur: 

- Påverkar tilläggsskyddet möjligheten att marknadsintroducera ett generiskt    

   läkemedel? 

 

1. 4 Metod och material 

Den första delen av framställningen tar sikte på utformningen av experimentundantaget och 

Bolarundantaget. För att besvara den första frågeställningen har i stora delar traditionell rätts-

dogmatisk metod använts för att fastställa gällande rätt och ta reda på varför lagstiftningen ser 

ut som den gör. Sökandet av gällande rätt på området har skett i de för rättsdogmatikens be-

gränsade rättskällorna: lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin.1 Rättskällorna är nämnda i 

hierarkisk ordning för att tydliggöra att lagen är grunden för den demokratiska processen i 

svensk rättsordning.2 Eftersom lagtexten ensam sällan är tillräcklig för att kunna göra en 

grundlig analys av lagbestämmelserna, används även förarbeten som kompletteras med be-

gränsad rättspraxis och den doktrin som finns att tillgå på området. Förarbetena beskriver hur 

lagstiftaren resonerat kring en viss lagregel vid införandet av lagen och hur ordalydelsen till 

bestämmelsen i lagtexten ska tolkas för att tillämpningen av regeln ska ske så korrekt som 

möjligt.  

 

Genom att europeiska länder implementerat de två undantagen på tämligen skilda sätt, 

kommer också patentlagstiftning och rättspraxis från olika håll att studeras för att finna ytter-

ligare vägledning kring svaret på frågorna. Även utomeuropeisk rättspraxis kommer att 

studeras, i illustrativt syfte. Jämförelsen av de olika lagstiftningarna går inte att likställa med 

                                                 

 
1 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
2 Ibid. 
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en komparativ metod; någon fullständig komparation görs inte.3 I stället kan sägas att jäm-

förelsen av de olika rättsordningarna faller inom den rättsanalytiska metoden. Denna metod 

används för att belysa de likheter och skillnader som finns i olika rättsordningar, men 

jämförelsen måste inte fastställa utländsk gällande rätt.4 Metoden har använts för att kunna 

analysera och besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

Skildringen av förhållandena länderna emellan bygger i huvudsak på sekundära källor. Vidare 

har doktrin studerats genom artiklar, rapporter och annan litteratur som haft betydelse för att 

kunna besvara följdfrågorna till den första frågeställningen, nämligen vilka konsekvenser 

olika utformningar för undantagen kan få samt om utformningarna bör förändras. Doktrin har 

även studerats för att lättare kunna få tillgång till juridiskt relevanta diskussioner och 

argumentationer på området.  

 

Eftersom patenträtten i viss utsträckning är reglerad genom gemenskapsrätten har ledning 

hämtats från bestämmelser i olika förordningar, direktiv och internationella avtal. För EU-

rättsliga bestämmelser gäller inga andra tolkningsanvisningar än sådana från den Europeiska 

unionens domstol.  

 

Den lagtext som legat till grund för framställningen finns i PL:s första kapitel. De två 

undantagsbestämmelserna finns som tidigare nämnts i 3 § 3 st. p. 3 och p. 4 PL. Punkt 3 

stadgar att utnyttjanden av en uppfinning för experiment som avser själva uppfinningen 

undantas från en patenthavares ensamrätt. Punkt 4 stadgar i huvudsak att studier, prövningar, 

undersökningar och praktiska åtgärder som hänför sig till ett referensläkemedel, i den ut-

sträckning dessa är nödvändiga för att få ett godkännande för försäljning av ett läkemedel, 

också ska undantas från den ensamrätt ett patent medför. Avgörande för framställningen har 

också varit Europaparlamentets och rådet direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, i lydelsen enligt Europaparlamentet 

och rådets direktiv 2004/27/EG. Gemenskapsreglerna gäller för alla medlemsstater inom EU 

men genomförandet av dem skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna och har orsakat problem. 

Problemen kommer närmare att utredas i denna uppsats.  

                                                 

 
3 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 141. 
4 Sandgren, i not 1 a.a., s. 47.  
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Trots att Statens offentliga utredningar (SOU) inte alltid leder till lagstiftning, kan redo-

görelser i dem vara av betydelse för förståelsen av gällande rätt och varför den ser ut som den 

gör idag. Därför har SOU 2008:20 om patentskydd för biotekniska uppfinningar använts. I 

uppsatsen finns ett avsnitt om experimentundantaget som beskriver behovet av undantaget, 

utvecklingen av det samt dess rättsliga reglering. Även beskrivningar av undantagets 

begränsningar och komplement finns angivna där samt grundläggande information om Bolar-

undantaget som varit av betydelse för att förstå den praktiska skillnaden mellan de två 

undantagen. 

 

En begränsad andel av informationen kommer inte att ha sin utgångspunkt i juridiskt material, 

varför en källkritisk motivation i denna del krävs. Läkemedelsindustriföreningens rapport 

(LIF-rapporten) behandlar de kostnader och tidsperioder som aktualiseras när forskande 

läkemedelsföretag utvecklar nya läkemedel. Rapporten kommer från Läkemedels-

industriföreningen (LIF) som är en branschorganisation för forskande läkemedelsföretag i 

Sverige.5  LIF företräder cirka 75 företag som står för omkring 80 procent av det läkemedel 

som produceras i Sverige. Det bör därför framhållas att rapporten speglar föreningens 

medlemmars intressen, men är av relevans för att framhålla forskande läkemedelsföretags 

intressen gentemot generikaföretags intressen.  Sammanfattning och kommentarer till 

rapporten om utredningen av läkemedelssektor är en annan utredning från Europeiska 

kommissionen som bringar klarhet i de forskande läkemedelsföretagens beteenden och hur de 

påverkar möjligheterna för generikaföretag att inträda på läkemedelsmarknaden. 

 

För att avslutningsvis kunna ta ställning till om utformningen av undantagen bör förändras, 

har en rättspolitisk metod använts.6 Avsikten med en rättspolitisk argumentation är att 

analysera huruvida rätten bör ändras för att tillgodose ett visst syfte bättre, dvs. hur rätten 

borde vara. Därför innehåller en rättspolitisk argumentation ett mått av värderingar som inte 

går att utläsa ur det rättsdogmatiska underlaget som konstruerar gällande rätt. 

Argumentationen i denna del av framställningen syftar till att genom egna värderingar 

analysera om, och i så fall hur, rätten bör förändras för att tillgodose lagstiftarens syfte bättre.7 

 

                                                 

 
5 LIF, FoU av läkemedel i Sverige. 
6 Sandgren, i not 1 a.a., s. 48. 
7 Ibid. 
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För den andra delen av framställningen som avser möjligheten för generikaföretag att tillverka 

ett läkemedel samt bereda det för försäljning under ett pågående patent, ligger fokus inte på 

innebörd och omfattning av relevanta lagbestämmelser utan i stället på de teoretiska och 

praktiska möjligheter bestämmelserna ger uttryck för.8 Den rättspraxis som finns att tillgå är 

tämligen begränsad. Ett svenskt avgörande har emellertid använts i syfte att besvara följd-

frågan till huvudfrågan, dvs. om tilläggsskyddet påverkar möjligheten för generikaföretag att 

marknadsintroducera läkemedel. 

 

1. 5 Avgränsningar 

Framställningen riktar sig till läsare som har grundläggande juridiska kunskaper inom 

patenträtt. Redogörelser avseende processen för patentansökan och bedömningen av ett 

patents omfattning har utelämnats liksom andra aspekter som inte direkt hänför sig till fråge-

ställningarna som sådana. 

 

Det finns flertalet inskränkningar och undantag till den ensamrätt som följer av ett patent. I 

uppsatsen utreds två av dessa; experimentundantaget och Bolarundantaget. Patenterade 

forskningsverktyg i förhållande till experimentundantaget har utelämnats, då det är ett område 

för sig som framförallt används inom biotekniken. Inte heller behandlas de konkurrens-

rättsliga aspekterna mellan FoU-företag och generikaföretag. Däremot klargör resultatet av 

uppsatsen i sin helhet att de motstående intressena företagen emellan bottnar i frågan om 

konkurrens på läkemedelsmarknaden.  Någon etisk diskussion förs inte, till exempel den kring 

patentskyddet kontra rätten till läkemedel. I stället är det förutsättningarna för fortsatt 

forskning och teknisk utveckling som framhålls och diskuteras. 

 

Eftersom the Unified Patent Court ännu inte har inrättats och dess bestämmelser inte heller 

börjat gälla, utelämnas i denna uppsats sådana problem som i framtiden kan komma att uppstå 

till följd av regleringen. 

 

1. 6 Disposition 

Framställningen är indelad i sju kapitel. I detta inledande kapitel presenteras uppsatsens syfte, 

frågeställningar, metod och tillvägagångssätt. Kapitel 2 redogör för bakgrunden kring det 

problem som uppsatsen belyser genom att bland annat förklara hur läkemedelsmarknaden är 

                                                 

 
8 Se kapitel 13 PL om tilläggsskydd sam förordning (EG) nr. 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel. 
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uppbyggd, hur framtagningen av ett nytt läkemedel går till och vad som i övrigt gäller för ett 

läkemedelspatent. I kapitel 3 och 4 redogörs för två av uppsatsens viktigaste delar; 

experimentundantaget och Bolarundantaget. Avsnitten belyser uppsatsens två huvudfrågor: 

Vilka likheter och olikheter finns i olika länders patentlagstiftningar vad beträffar undan-

tagen? Är det möjligt för generikaföretag att tillverka ett läkemedel och bereda det för 

försäljning  innan patentet för ett referensläkemedel har löpt ut? Kapitel 5 tar sikte på den 

effekt dagens reglering av undantagen har ur ett globalt perspektiv och redogör för de för- och 

nackdelar regleringen medför både för generikaföretag och FoU-företag. Kapitel 6 innehåller 

en analys av gällande rätt i förhållande till uppsatsens frågeställningar. Samtliga 

frågeställningar och dess följdfrågor kommer att besvaras i analysen. Kapitel 7 innehåller till 

sist en avslutande reflektion med förslag på alternativa lösningar och förbättringar för 

regleringen på området, som sträcker sig utöver frågeställningarna.  

 

1. 7 Terminologi 

För att underlätta förståelsen för den fortsatta framställningen bör läsaren vara införstådd med 

vissa centrala termer och begrepp inom området för läkemedelspatent. Begreppen kursiveras 

första gången de används i varje nytt kapitel för att påminna om att de finns förklarade i 

inledningen.9  

 

Administreringsmetod  Den metod genom vilken tillförsel av läkemedel sker till kroppen. 

 

Beredningsform  Den form ett läkemedel har, till exempel tablett, stolpiller, 

injektionsvätska eller salva. Kallas även läkemedelsform. 

 

Biverkningar  Oönskad eller oavsedd effekt av ett läkemedel vid användning av 

normala doser. 

 

Folkhälsa   Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, 

både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas 

hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör 

vara så bra som möjligt. Den bör också vara så jämnt fördelad som 

möjligt. 

                                                 

 
9 Definitionerna är hämtade från Läkemedelsverkets hemsida och Nationalencyklopedin.  
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Förkortat förfarande  Det förfarande som infördes i samband med ändringsdirektiv 

87/21/EEG som möjliggör för generikaföretag att åberopa doku-

mentation av prekliniska studier och kliniska prövningar vilka 

gjorts av patenthavaren till ett referensläkemedel.  

 

Generika  Kopior av referensläkemedel med likvärdig effekt som original-

preparatet. Generika får tillverkas efter det att patentskyddet för 

referensläkemedel har upphört. 

 

Humanfarmakologi   Läran om läkemedel och dess verkan på människor. 

 

Indikationer Det användningsområde ett läkemedel är godkänt för. 

 

Kliniska prövningar  Studier på patienter eller friska personer för att utreda om ett nytt 

läkemedel fungerar, eller om ett redan godkänt läkemedel kan få 

ett utökat användningsområde. 

 

Läkemedelsprototyp Ett första exemplar av ett läkemedel. 

 

Prekliniska fasen  I den prekliniska fasen väljs en ledande substans ut och framställs 

på syntetisk väg. Det är den substans som ansökan om att få 

genomföra kliniska prövningar avser.   

 

Profylaktisk Ett läkemedel med förebyggande effekt mot sjukdom är profyl-

aktisk. 

 

Referensläkemedel  Det första läkemedlet som erhåller försäljningstillstånd inom en 

viss indikation, även kallat originalläkemedel. Ett referens-

läkemedel är i regel resultatet av tidskrävande och omfattande 

forskning som utförts av ett forskande läkemedelsföretag, i 

rapporten omnämnt FoU-företag. 

 

Symtom  Ett uttryck för ett sjukligt eller oönskat tillstånd som upplevs och 

uttrycks av patienten själv. 

 

Terapeutisk effekt  Ett effektivt, positivt resultat av en medicinsk behandling.    

 

Toxikologiska tester  Bedömningar av hur farlig en kemisk substans är.    
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KAPITEL 2: LÄKEMEDELSPATENT 

I kapitlet redogörs för hur läkemedelsmarknaden är uppbyggd och hur framtagningen av ett 

nytt läkemedel går till. Vidare beskrivs de kriterier som måste vara uppfyllda för att ett 

läkemedelsföretag ska kunna erhålla ett försäljningstillstånd. Också en redogörelse för patent-

havares ensamrätt omfattas tillsammans med en beskrivning av de handlingar som utgör 

patentintrång samt de undantag från ensamrätten som tillkommit för att främja teknisk ut-

veckling och innovation. Vidare beskrivs i korthet vissa skyddsformer utöver patent som är 

till fördel för FoU-företag; dataskydd, marknadsexklusivitet och tilläggsskydd. Samtliga har 

tillkommit som kompensation för att den effektiva patenttiden för läkemedel inte motsvarar 

den lagenliga skyddstiden. 

 

2. 1 Läkemedelsmarknaden 

Läkemedelsmarknaden skiljer sig på flera sätt från andra marknader. På utbudssidan finns två 

typer av företag; FoU-företag och generikaföretag. FoU-företagens huvudsakliga verksamhet 

består av att forska efter nya substanser, utveckla samt framställa nya originalläkemedel som 

skyddas genom patent. Originalläkemedlen kallas vanligtvis för referensläkemedel. Kopior av 

referensläkemedel kallas i sin tur för generika och det är detta generikaföretag lever på att 

utveckla. Generikaföretag är ofta regionalt baserade och syftet med deras verksamhet är att 

med hjälp av lågkostnadsstrategier kunna tillverka och sälja generiska preparat till lägre priser 

än det pris FoU-företag saluför sina referensläkemedel för.10 Ofta specialiserar sig generika-

tillverkare på sådana produkter som varit framgångsrika och genererat stora intäkter för FoU-

företaget. Ett exempel är Astra Zenecas ”Losec”.11 År 1992 utvecklade Astra Zeneca en 

magsårsmedicin som de lanserade under namnet Losec. Medicinen tog över en stor del av 

läkemedelsmarknaden och stod för 45 procent av hela läkemedelsföretagets dåvarande om-

sättning.12 Sedan patentet på substansen gått ut började ett stort antal generiska läkemedel 

med referensläkemedlets aktiva substans Omeprazol att marknadsföras och säljas. Läkemedlet 

säljs nu i Sverige under handelsnamnen Losec, Omecat, Omeprazol, Omestad och Omezolmyl 

för humanbruk och GastroGard som djurläkemedel.13  

 

                                                 

 
10 Europeiska kommissionens branschutredning av läkemedelssektorn, s. 6. 
11 Levin m.fl., Läkemedel & Immaterialrätt, s. 131. 
12 LmV, Losec 10 år. 
13 FASS, Sökresultat för "Omeprazol”. 



 

 

15 

Det finns en naturlig motsättning mellan immaterialrätten och konkurrensrätten. När generika 

placeras på marknaden är det inte ovanligt att FoU-företagets omsättning sjunker med 35 

procent det första året och 50 procent det andra året.14 Forskning har visat att när den första 

generikan lanseras, säljs den i genomsnitt till 60 procent av vad referensläkemedlet saluförs 

för, varefter priset fortsätter att sjunka.15 Eftersom läkemedelssektorn är hårt reglerad fungerar 

inte konkurrensen på samma sätt som den gör på andra marknader; till exempel påverkas 

vilka produkter som får säljas av staten, då ett beslut om myndighetsgodkännande krävs för 

att tillverkaren av ett läkemedel ska få lansera sin produkt på marknaden. Även priserna på 

läkemedel och det sätt de får säljas på påverkas av staten.16 Konsumenten av läkemedel utgörs 

vanligtvis av offentliga sjukhus och andra statliga institutioner. Det gör att priserna måste 

hållas nere så att de offentliga finanserna inte belastas för hårt. Om de offentliga finanserna 

inte kan bära kostnaderna av referensläkemedlen, så kan de heller inte hållas allmänt 

tillgängliga. Det resulterar i att den enskilde individen (patienten) i slutändan blir den lidande 

parten.17 

 

För folkhälsan ligger det i samhällets intresse att nya läkemedel ständigt utvecklas. Samtidigt 

finns ett intresse av tillgång till effektiva och säkra läkemedel till ett så lågt pris som möjligt 

för att säkerställa att människor har råd med nödvändiga läkemedel. Som incitament för FoU-

företag att bedriva utveckling, och samtidigt få möjlighet till ersättning för de kostnader de 

haft i samband med framtagningen av läkemedlet, erbjuder därför samhället flertalet olika 

immaterialrättigheter. Inom EU utgörs dessa rättigheter främst av läkemedelspatent, 

tilläggsskydd för läkemedelspatent, varumärkesskydd och upphovsrätter i form av databas-

skydd och katalogskydd.  

 

För att underlätta lanseringen av generika på läkemedelsmarknaden infördes en bestämmelse i 

Europeiska ekonomiska gemenskapernas (EEG:s) harmoniserade läkemedelslagstiftning år 

1987 som möjliggör för generikatillverkare att under vissa förutsättningar åberopa ett 

referensläkemedels dokumentation till grund för ansökan om försäljningstillstånd.18 Det inne-

                                                 

 
14 Domeij, Läkemedelspatent, s. 8. 
15 Lidgard m.fl. Protecting and Transferring Biotech Inventions, s. 142. 
16Anderman & Ezrachi, IP & Competition Law, s. 248 f. 
17 Kommissionen, Sammanfattning och kommentarer till rapporten om utredningen av läkemedelssektorn. 
18 Rådets direktiv 87/21/EEG av den 22 december 1986 om ändring av direktiv 65/65/EEG om tillnärmning av 

bestämmelser som fastställts genom lagar och andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter, 

artikel 1.  
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bär att generikaföretag inte längre behöver dokumentera några egna kliniska prövningar. För-

utsättningen för att kunna åberopa dokumentationen är att det referensläkemedel generika-

tillverkaren experimenterar på har varit godkänt i minst åtta år i en stat inom EES eller den 

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).19 Samma sak gäller om det generiska pre-

paratets aktiva substans, eller kombination av substanser, har samma terapeutiskt verksamma 

beståndsdelar som preparatets referensläkemedel.20 Generikatillverkares kostnader för pre-

kliniska studier och kliniska prövningar besparas således. Det gör att de kan ansöka om 

försäljningstillstånd betydligt snabbare än de annars hade kunnat. En sådan process kallas det 

förkortade förfarandet.21 

 

2. 2 Framtagning av ett nytt läkemedel och godkännande för försäljning 

Läkemedelsforskning syftar till att hitta nya substanser med terapeutiska effekter.22 

Upptäckten av en sådan substans innebär inte per automatik en möjlighet att framställa ett 

läkemedel för försäljning och lansera det på marknaden; först måste ett antal tester 

genomföras.  

 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Uppsatsförfattarens illustration av processen för framtagning av ett läkemedel, steg för steg.  

                                                 

 
19 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 130.  
20 Ibid.  
21 Efter den senaste ändringen av gemenskapslagstiftningen har tidsperioden förlängts. Därtill har ytterligare en    

tidsperiod införts under vilken generikatillverkare kan åberopa uppgifterna till originalläkemedlet. Generikan får 

emellertid inte lanseras på marknaden under denna period, något som beror på att forskande läkemedelsföretag 

ska få behålla sin en ensamrätt på marknaden, se artikel 10.1.2 direktiv 2001/83/EG efter ändring genom 

2004/27/EG. 
22 Domeij, i not 14 a.a., s. 11. 
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2. 2. 1 Preklinisk och klinisk fas 

Forskningsprojekt brukar delas in i en preklinisk och en klinisk fas. I den prekliniska fasen 

väljs en första ledande substans ut och framställs på syntetisk väg.23 Substansen optimeras 

sedan och därefter utförs toxikologiska tester för att göra en riskbedömning av kemikalierna i 

substansen. Testerna sker på FoU-företagens forsknings- och utvecklingsavdelningar och tar i 

regel cirka sju år.24 Om alla tester ger goda resultat så kan företaget gå vidare till den kliniska 

fasen. Det är något som endast sker i ett fåtal fall. Den kliniska fasen tar sikte på säkerhets- 

och effektivitetstester och sker på sjukhus.25 De kliniska testerna görs i syfte att studera vilka 

effekter ett läkemedel eller potentiellt läkemedel har. Fasen delas in i fyra olika steg.26 I det 

första steget görs tester på ett litet antal friska människor för att undersöka substansens 

toxicitet, vilken dos som är acceptabel och hur lång tid det tar för den att lämna kroppen.27 I 

steg två testas läkemedlet på ett större antal personer med en viss sjukdom som substansen är 

avsedd att bota. I det tredje steget sker tester på ett stort antal personer där effektiviteten av 

substansen jämförts med andra läkemedel som används mot sjukdomen i fråga.28 Det är först 

när de tre första kliniska försöken är avslutade och utvärderade som ett läkemedelsföretag kan 

ansöka om tillstånd för marknadsföring och försäljning av det färdiga läkemedlet. Ansökan 

kan lämnas in till Läkemedelsverket eller EU:s centrala organ för försäljningstillstånd 

(EMA).29 Det fjärde steget sker först när godkännande för försäljning beslutats och då görs en 

klinisk prövning för att undersöka sällsynta biverkningar.30 

 

Av de substanser som godkänns för kliniska försök blir cirka nio procent föremål för 

marknadsinträde och försäljning.31 Alla faser bekostas av det FoU-företag som utför testerna 

och dokumentationen från de kliniska prövningarna får sin särskilda betydelse vid förhands-

kontrollen av ett läkemedel. För att erhålla ett försäljningstillstånd måste den sökande 

nämligen framlägga vissa uppgifter och viss dokumentation till den myndighet som ansökan 

inlämnats till. Ett sådant material ska visa att läkemedlet effektivt behandlar en sjukdom utan 

                                                 

 
23 Domeij, i not 14 a.a., s. 12. 
24 Mellan 5 och 9 år enligt Domeij, ibid.  
25 Ibid. 
26 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 127. 
27 Domeij, i not 14 a.a., s. 13. 
28 Domeij, i not 14 a.a., s. 16. 
29 Jfr. läkemedelslag (1992:859) 7 §; förordning (EG) nr 726/2004 artikel 3.1 och bilaga 1. 
30 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 127.  
31 Domeij, i not 14 a.a., s. 17 med hänvisning till Wheaton, J. J., Intellectual Property Law Review 1987 s. 89. 

Wheaton refererar ett antal amerikanska undersökningar gjorda under 1970-talet där siffran nio procent utgör ett 

medeltal. Se även FDA, The Drug Development and Approval Process från 2016 som bekräftar dessa uppgifter 

beträffande USA. 
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att utsätta patienten för onödiga risker.32 Ett beslut om godkännande innebär att läkemedlet får 

säljas med angivande av de indikationer som beslutet avser.  

 

2. 2. 2 Betydelsen av patent  

Kostnaden för att ta fram ett nytt läkemedel utgör 60 procent av de totala kostnaderna som i 

genomsnitt ligger mellan 250 och 500 miljoner euro.33 Till följd av den komplexa processen 

och höga kostnaden ansöker många FoU-företag om patent på de läkemedel som blivit god-

kända för försäljning. Patentet medför en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en teknisk idé i 

form av en uppfinning. Ensamrätten innebär i sin tur att den som uppfunnit något kan hindra 

andra från att utnyttja uppfinningen under en begränsad tid. I gengäld är uppfinnaren skyldig 

att offentliggöra en korrekt och fullständig beskrivning av sin uppfinning.34 På så sätt sprids 

kunskapen om den nya tekniken bland konkurrenter på marknaden och möjliggöra för andra 

aktörer att bygga vidare på uppfinningen i sina egna forsknings- och utvecklingsarbeten.35 

 

När ett patent löpt ut har var och en rätt att använda sig av uppfinningen.36 Den grund-

läggande målsättningen bakom patentsystemet är att i det allmännas intresse främja den 

industriella utvecklingen och möjliggöra exploatering av nya, tekniska idéer. Systemet fyller 

vidare en funktion som skydd för investeringar inom forskning- och utveckling. Framtagning 

av nya produkter är inte bara riskfyllt och kostnadskrävande utan också tidskrävande, varför 

de som investerar i framtagningen ska kunna skydda sina resultat genom att patentera dem. På 

detta sätt främjas produktionskonkurrens mellan företag. Patent ökar utsikterna till ekonomisk 

avkastning och ligger nära den belöningsprincip som länge motiverat systemet; den som gjort 

en värdefull insats för samhället bör belönas.37  

 

 2. 3 Patenterbarhet 

Som just framgått är det av stor betydelse för samhällets tekniska utveckling att uppfinnare på 

olika sätt lockas till att nyttja sin fulla kompetens och potential samt delar med sig av sina 

upptäckter till allmänheten. Därför är patentsystemet utformat på ett sådant sätt att den som 

uppfunnit något ges en tidsbegränsad ensamrätt till uppfinningen som skyddas och upprätt-

                                                 

 
32 För dokumentationens och uppgifternas innehåll, se artikel 8, direktiv 2001/83/EG. 
33 Lidgard m.fl. i not 15 a.a., s. 142. 
34 Bernitz m.fl., i not 34 a.a., s. 149. 
35 Bernitz m.fl., i not 34 a.a., s. 155. 
36 Westerlund, IP Law in Sweden, s. 76. 
37 Bernitz m.fl., i not 34 a.a., s. 156. 
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hålls i utbyte mot att uppfinningen offentliggörs.38 Patent är en immateriell tillgång som 

hindrar konkurrenter från att marknadsintroducera en substans som är identisk med ett visst 

referensläkemedel. Skyddet hindrar däremot sällan de företag som har ett intresse av att ut-

veckla nya, konkurrerande produkter på samma marknad.39 Det finns sannolikt ingen annan 

industrigren där patenteringsmöjligheten är så viktig som inom läkemedelsbranschen. Företag 

inom läkemedelsbranschen menar att 60 procent av deras forskning aldrig hade genomförts 

utan möjligheten att ta ut patent.40  

 

En uppfinning kan kategoriseras som alster (produkt), anordning, förfarande eller 

användning.41 För att uppnå ett omfattande skydd anges alltid så många kategorier av 

patentkrav som möjligt inom ramen för en och samma ansökan för en uppfinning.42 Detta är 

fördelaktigt eftersom de olika kategorierna ger olika nivåer av skydd. Om en ny kemisk 

förening uppfinns och det visar sig att den har effekt mot en viss sjukdom, är det således 

möjligt att formulera: 

 

1. patentkrav för den nya kemiska föreningen som sådan (produktpatent) 

2. patentkrav för produkten för användning som läkemedel (användningspatent) och 

3. patentkrav för användning av produkten för framtagning av läkemedel mot sjukdomen 

(metodpatent).43 

 

Det som skyddas av ett produktpatent är den aktiva substansen. Metodpatent tar sikte på att 

ett visst tekniskt förfarande skyddas och användningspatent går att meddela när någon har 

uppfunnit ett nytt medicinskt användningsområde för ett redan känt alster.44 Av 

bestämmelserna i patentlagen framgår att sådana uppfinningar vars utnyttjande skulle strida 

mot goda seder eller allmän ordning inte kan patenteras. Inte heller biologiska förfaranden för 

tillverkning av växter och djur får patenteras. Patent får emellertid meddelas på mikro-

biologiska förfaranden eller alster av sådana förfaranden.45  

                                                 

 
38 Ibid. 
39 Domeij, i not 14 a.a., s. 2. 
40 Domeij, i not 14 a.a., s. 1. 
41 Se 14 § patentkungörelsen (1967:838). 
42 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 19. 
43 Ibid. 
44 Se 2 § PL. 
45 Prop. 1977/78 Del A, s. 52.   
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Tidigare fick patent på läkemedel inte meddelas på alstret utan endast på förfarandet för 

tillverkning av produkten. 1967 års patentlag upphävde den begränsningen och i 

övergångsbestämmelserna föreskrevs att något sådant patent inte fick meddelas till dess att 

regeringen förordnat om annat. Förbudet skulle senare komma att avskaffas, när motsvarande 

ändringar införts i andra industriländer. Det skedde i samband med Sveriges tillträde till den 

europeiska patentorganisationen (EPO) och den europeiska patentkonventionen (EPC) år 

1978.46 Genom 1978 års lag om ändring i patentlagen upphävdes övergångsbestämmelsen och 

sedan dess har patent på läkemedel kunnat beviljas på alstret som sådant.47  

 

2. 4 Patenthavarens ensamrätt och patentintrång 

Av 1 § PL framgår att en ensamrätt tillkommer den som skapat uppfinningen eller den som 

uppfinnarens rätt har övergått till. Själva rätten att ta ut patent kan således överlåtas. Ensam-

rätten innebär att ingen annan får använda uppfinningen genom att tillverka, sälja eller 

importera den utan patenthavarens tillstånd. Patenträtter är territoriellt begränsade till att vara 

nationella och skyddet måste i princip sökas i vart och ett av de enskilda länder där 

uppfinnaren önskar ha ensamrätt till sin uppfinning.48 Rätten är också begränsad på det sätt att 

den normalt gäller i 20 år med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år när det är 

fråga om ett läkemedel.49 Den är vidare begränsad till handlingar på det territorium där patent 

sökts och meddelats för uppfinningen. Ett svenskt patent skyddar således inte utnyttjande av 

uppfinningen utomlands, trots att samma handling i Sverige skulle utgöra ett intrång i patent-

havarens ensamrätt.50 

 

Uppräkningen av intrångshandlingar finns i 3 § PL och anses innefatta alla kommersiellt 

intressanta användningar av en patenterad uppfinning.51 Intrången förekommer i direkt, in-

direkt och medelbar form.  

 

2. 4. 1 Direkt patentintrång  

Om någon annan än patenthavaren utan dennes lov utnyttjar uppfinningen så föreligger ett 

patentintrång. Av 57 § jämförd med 3 § PL följer att ett intrång är en handling som företas i 

                                                 

 
46 Prop. 1966:40, s.70.   
47 Prop. 1993/94:22, s. 28.   
48 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 228. 
49 Andersen m.fl., Studier i immaterialrätt, s. 20. 
50 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 307 f. 
51 Domeij, i not 14 a.a., s. 451. 
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strid mot patenthavarens ensamrätt sådan den definieras i 3 §. Paragrafens första stycke 

reglerar det direkta patentintrånget, som anger vilka åtgärder som inte får vidtas yrkesmässigt 

utan att patenthavaren godkänt användandet. Bestämmelsen räknar upp olika former av 

nyttjanden, bland annat tillverkning, användning och utbjudande som alltså är förbehållna 

patenthavaren. Någon annan kan således inte nyttja uppfinningen utan patenthavarens 

tillåtelse. Intrångshandlingarna som räknas upp i bestämmelsen innefattar alla tänkbara 

former av yrkesmässigt utnyttjande och uppräkningen är avsedd att vara uttömmande.52  

 

2. 4. 2 Indirekta och medelbara patentintrång  

Utöver de direkta intrångshandlingarna finns även indirekta och medelbara intrång. 3 § 1 st. 3 

p. PL stadgar att det inte är tillåtet att utbjuda, bringa i omsättning, använda eller importera ett 

alster som är framställt genom ett patenterat förfarande. Inte heller får annan än patenthavaren 

införa eller inneha sådana alster i syfte att förfara med alstret på ett sådant sätt som ovan 

angivits.53 Ett indirekt intrång föreligger inte bara genom att använda det patenterade 

tillverkningsförfarandet utan även i vissa fall om slutprodukten inte blir densamma. Slutsteget 

i en tillverkningsprocess är således avgörande, och om en intrångsgörare förutom att ha 

använt tillverkningsförfarandet även ger produkten egenskaper som ökar dess värde, så före-

ligger ett patentintrång i det indirekta produktskyddet. Syftet med ett sådant skydd är att säkra 

att patenthavaren inte förlorar någon del av det kommersiella värdet på uppfinningen.54 

Regeln är särskilt viktig inom läkemedelsindustrin, eftersom den ger ett indirekt produktskydd 

för produkter framställda med hjälp av en särskild metod som patenterats. Till skillnad från 

patenträttens allmänna princip om territoriell begränsning kan denna regel tillämpas globalt.55 

Regeln om det indirekta produktskyddet tar nämligen ställning till om lovligt framställda 

produkter får importeras till Sverige, med sikte på försäljning och användning. Det är inte 

tillåtet, om produkterna är framställda enligt ett patentskyddat förfarande (metodpatent) som 

även omfattar resultatprodukten av ett sådant förfarande.56 Vid åberopande av det indirekta 

produktskyddet gäller det att kunna visa att en konkurrent utomlands faktiskt har använt det i 

Sverige patenterade förfarandet och inte något annat tillverkningssätt. Det kan vara svårt, 

eftersom det i regel inte går att fastställa exakt hur en slutprodukt har framställts.57 Till-

                                                 

 
52 Prop. 1977/78:1 Del A, s. 327. 
53 Ibid.   
54 Domeij, i not 14 a.a., s. 454. 
55 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 310. 
56 Ibid. 
57 Domeij, Patenträtt, s. 98.  
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verkning av produkten sker dessutom vanligtvis i en lokal där utomstående saknar tillträde, 

varför det kan bli problematiskt att åstadkomma tillräcklig bevisning.58 Ofta tillämpas därför 

en omvänd bevisbörda.59 

 

Den lagstadgade ensamrätten gäller i första hand mot omedelbara intrång så som försäljning 

av patentskyddade produkter, men 3 § 2 st. PL ger även skydd mot så kallade medelbara 

patentintrång. Medelbara patentintrång är en form av medverkan vid intrång och sker 

exempelvis när någon erbjuder eller tillhandahåller medel som rör något väsentligt i 

uppfinningen, till någon som inte är berättigad att nyttja uppfinningen.60 För att det ska röra 

sig om ett intrång krävs att leverantören vet, eller att det genom omständigheterna är 

uppenbart, att medlet är ägnat till sådan användning som skulle inkräkta på patenthavarens 

ensamrätt. Kravet på vetskap om att utnyttjandet är otillåtet gör att den som mot beställning 

tillverkar en väsentlig komponent i tredje mans patenterade uppfinning inte begår intrång om 

han inte förstod köparens avsikt med komponenterna.61 Är delen i uppfinningen en i handeln 

allmänt förekommande vara krävs att säljaren lämnat en uppmaning till köparen att med hjälp 

av varan utöva tredje mans uppfinning för att medelbart intrång ska föreligga.62 

 

2. 5 Patentets skyddstid 

Skyddstiden för patent är olika i olika länder och varierar mellan 14 och 20 år.63 Generellt 

löper patent runtom i världen under 20 års tid.64 Genom the Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-avtalet) kommer denna skyddstid på sikt att 

gälla världen över.65 Europeiska patent som söks via EPC ges också en skyddstid på 20 år.66 

Skyddstiden har fastställts så att patenthavare ska kunna täcka sina forsknings- och 

utvecklingskostnader som uppfinningen bidragit till samt erhålla viss vinst.67 Den svenska 

patentlagens 40 § föreskriver att ett meddelat patent kan upprätthållas till dess att 20 år för-

                                                 

 
58 Levin, i not 55 a.a., s 310. 
59 Se artikel 34 i TRIPs-avtalet för mer information om den omvända bevisbördan. 
60 Levin, i not 55 a.a., s 311. 
61 Ibid. 
62 Domeij, i not 57 a.a., s. 98. 
63 Eliasson & Josefsson, Tilläggsskydd, s. 16. 
64 WIPO, Patents. 
65 Artikel 33 TRIPs-avtalet. 
66 Artikel 63.1 EPC. 
67 Eliasson & Josefsson, i not 63 a.a., s. 16. 
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flutit från den dag då patentansökan gjordes. Vad beträffar patent för läkemedel kan skydds-

tiden förlängas med ytterligare fem år.68 

För att den ensamrätt patentet medför ska bestå, måste patenthavaren betala en årsavgift för 

varje patentår från ansökningsdagen.69 Att det finns en viss giltighetstid för patent innebär att 

det finns en gräns för hur lång tid läkemedelsföretagen har monopol på marknaden och även 

efter vilken tidpunkt generikaföretagen kan börja konkurrera med FoU-företagen.  

 

De flesta FoU-företag väljer att ansöka om patent innan de offentliggör den information som 

är erforderlig för att kliniska tester ska få påbörjas. Detta sker för att garantera möjligheten att 

få patentansökan beviljad.70 En uppfinning kan vanligtvis föras ut på marknaden i samma 

stund som ansökan om patent har gjorts. Patenthavaren kan då dra nytta av sin ensamrätt.71 

Huvudregeln för läkemedel är att det inte får säljas förrän det godkänts för försäljning, något 

som medför att den effektiva patenttiden i praktiken blir kortare än den lagenliga. Drygt 

hälften av den lagenliga patenttiden förbrukas innan läkemedlet hunnit lanseras på 

marknaden.72 Det är ett problem, eftersom forskningen och utvecklingen av ett nytt läkemedel 

är utdragen och processen både osäker och dyrbar.73 Misslyckandegraden vid utvecklandet av 

ett läkemedel är hög och utvecklingstiden är mellan tio till tolv år beroende på vilken substans 

och tillverkningsmetod som används. Kostnaderna beräknas vara omkring 1,3 miljarder US 

dollar och det går inte att på förhand förutsäga huruvida resurserna i slutändan resulterar i en 

godtagbar produkt eller inte.74 

 

Tillverkaren av ett läkemedel måste försäkra sig om att produkten är av fullgod beskaffenhet 

och att den vid normal användning inte orsakar skadeverkningar som står i missförhållande 

till den avsedda effekten. Läkemedlets toxikologiska, humanfarmakologiska och kliniska 

egenskaper måste utredas; en prövning som ofta tar omkring tolv år från det att uppfinningen 

skapas och patentansökan lämnas in, till dess att läkemedlet kan börja säljas.75 Den effektiva 

patenttiden blir i det fallet endast åtta år.76 Tidperioden mellan patentansökan och beviljandet 

                                                 

 
68 PRV, Tilläggsskydd. 
69 Jacobsson m.fl., Patentlagstiftningen- en kommentar, s. 101. 
70 Eliasson & Josefsson, i not 63 a.a., s. 20. 
71 Prop. 1994/95:86, s. 10. 
72 Eliasson & Josefsson, i not 63 a.a., s. 21. 
73 Prop. 1994/95:86, s. 10. 
74 LIF:s FoU-rapport 2011, s. 7.   
75 Prop. 1994/95:86, s. 10 f. 
76 Ibid.   
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av försäljningstillståndet gör att patenthavaren i praktiken inte åtnjuter hela fördelen av 

patentets giltighetstid. Trots att ensamrätten pågår under hela det lagenliga patentets giltig-

hetstid, så är det först vid försäljningstillståndets beviljande som det kommersiella ut-

nyttjandet kan ske, och det är först då som patentet är effektivt för patenthavaren. Det gör den 

effektiva patenttiden är väsentligt kortare än den lagenliga.  

 

Det är svårt att göra en uppskattning av tidsåtgången i det första steget, dvs. då grund-

forskningen och den kemiska syntetiseringen sker.77 Enligt uppskattningar gjorda inom 

läkemedelsindustrin tar det cirka tre år för att övergå från kemisk syntes till de första kliniska 

försöken. Tiden mellan dessa försök och registreringen av ett nytt läkemedel är i genomsnitt 

tolv år. Utöver denna tidskrävande process, är det få substanser som selekteras ut till de 

kliniska testerna och därefter endast en av åtta som klarar den slutliga registrerings-

processen.78  

 

2. 6 Tilläggsskydd 

Den begränsade effektiva patenttiden ledde så småningom till att ett tilläggsskydd för läke-

medel infördes i flertalet europeiska länder, ett skydd som förlänger patenthavarens 

ensamrätt. Tilläggsskyddet ger i stort sett samma rättigheter som grundpatentet, med den 

viktiga skillnaden att det är begränsat till att endast avse den aktiva substansen, eller 

kombination av aktiva substanser, som ingår i ett läkemedel som blivit godkänt för 

försäljning.79 Det innebär att sådana aktiva substanser som omfattas av patentet men inte ingår 

i det godkända läkemedlet inte heller omfattas av tilläggsskyddet. Syftet bakom regleringen är 

att andra substanser än sådana som utnyttjas kommersiellt av den ursprungliga patenthavaren 

ska kunna användas fritt för utvecklandet av nya läkemedel eller på andra sätt.80  

 

Sverige införde tilläggsskyddet gällde bestämmelserna i 13 kap. PL, men numer har dessa 

blivit ersatta av förordningen om tilläggsskydd för läkemedel (EG/469/2009). Förordningen 

stadgar att en patenthavare kan få en förlängd skyddstid genom att ansöka om det. Tilläggs-

skyddet varar maximalt i fem år, och är beroende av hur lång tid det tagit att få läkemedlet 

                                                 

 
77 Eliasson & Josefsson, i not 63 a.a., s. 18. 
78 Ibid. 
79 Eliasson & Josefsson, i not 63 a.a., s. 1. 
80 Ibid. 
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godkänt för försäljning.81 Skyddet börjar gälla samma dag som skyddstiden för grundpatentet 

löper ut. Giltighetstiden motsvarar den tid som förflöt från den dag ansökan om grundpatentet 

ingavs, till den dag försäljningstillstånd erhölls första gången inom gemenskapen.82 Det är 

således inte tillståndet för försäljning i landet där ansökan görs som blir avgörande för 

tilläggsskyddets längd, utan det första tillståndet för försäljning i något EU-land. Denna 

reglering infördes för att tilläggsskyddet skulle löpa ut samtidigt i alla EU-länder, men en 

konsekvens av den är att skyddstiden varierar i olika länder.83  

 

I likhet med en patentansökan, ska en ansökan om tilläggsskydd göras i enskilda länders 

nationella patentverk. Enligt artikel 7 i förordningen EG/469/2009 ska ansökan göras inom 

sex månader från det att försäljningstillstånd beviljats. Tillståndet kan antingen godkännas av 

ett nationellt läkemedelsverk i medlemsstaterna eller från EMA.84  

 

Återuppväckt skydd 

Blir ett försäljningstillstånd för ett generiskt preparat beviljat innan tilläggsskyddet för ett 

redan patenterat referensläkemedel börjar gälla, kan generiska läkemedel lanseras på 

marknaden under tiden som patent inte gäller. Problem uppstår när tilläggsskyddet börjar att 

gälla och generikaföretagen redan inträtt på marknaden. För att åtgärda sådana problem 

tillkom en lösning i övergångsbestämmelserna.85 Bestämmelsen stadgade att om någon i 

skarven mellan patenttidens utgång och ansökan om tilläggsskydd i god tro börjat utnyttja 

uppfinningen i Sverige, så fick denne utan att påverkas av tilläggsskyddet fortsätta att göra så, 

med bibehållande av dess allmänna art.86 En sådan rätt tillkom också den person som vidtagit 

väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt.87  

 

För att ett generiskt läkemedel ska erhålla försäljningstillstånd idag, krävs som tidigare nämnt 

att referensläkemedlet redan erhållit ett sådant tillstånd, eftersom det generiska 

läkemedelsföretaget använder referensläkemedlet som grund för sin ansökan. Ett beviljande 

av försäljningstillstånd kan således inte ske utan att referensläkemedlet har ett tillstånd. En 

                                                 

 
81 Prop. 1994/95:86, s. 11.   
82 Eliasson & Josefsson, i not 63 a.a., s. 30. 
83 Domeij, i not 14 a.a., s. 448 f. 
84 EGD C-100/95. Domeij, i not 14 a.a., s. 434.   
85 Eliasson & Josefsson, i not 63 a.a., s. 38. 
86 Eliasson & Josefsson, i not 63 a.a., s. 39. 
87 Övergångsbestämmelser, Lag (1993:1406) om ändring i patentlagen (1967:837), p. 5, 2-3 st. 
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ansökan om tilläggsskydd måste göras inom sex månader från det första beviljande 

försäljningstillståndet inom Europa. Det innebär att om ett tilläggsskydd söks inom dessa sex 

månader men patentet upphör innan dessa sex månader kommer till ända, så finns det i teorin 

en möjlighet att en skarv uppstår, se bild 2 nedan. 

 

 

 Bild 2: Uppsatsförfattarens illustration av hur en skarv kan uppstå efter ett patent löpt ut, innan ett   

 tilläggsskydd  beviljats.  

 

 

Är det möjligt för ett generikaföretag att göra sitt marknadsinträde under denna skarvtid?  

Stockholms tingsrätt prövade innebörden av övergångsbestämmelsen i PL i ett mål om 

tilläggsskydd för en aktiv substans som används vid cancerterapi.88 Ett generikaföretag hade i 

april år 1993 ansökt om svensk läkemedelsregistrering för en generisk version av den aktiva 

substansen i ett referensläkemedel. De nödvändiga dokumenten hade skickats in under tiden 

patentet för referensläkemedlet var aktivt. Patentet skulle löpa ut i juni samma år, dvs. två 

månader senare. Efter patentets utgång kompletterades ansökan om läkemedelsregistrering 

med prover på det generiska preparatet och generikaföretaget utarbetade även en 

marknadsplan, en prisstrategi och lämnade in en ansökan om pris på läkemedlet. Vidare ut-

arbetades produktbroschyrer och förpackningsmaterial utvecklades. Planer upprättades där-

efter för order och lagerhållning av läkemedlet och slutligen registrerades ett varumärke för 

det generiska preparatet. Den 1 januari 1994 trädde 13 kap. PL om tilläggsskydd i kraft. Den 

4 januari, tre dagar senare, ansökte patenthavaren om tilläggsskydd för referensläkemedlet. 

Ansökan beviljades och tilläggsskyddet började gälla från 24 maj samma år.  

 

Domstolen fann att endast de åtgärder som generikaföretaget vidtagit efter grundpatentets ut-

gång var relevanta för bedömningen. Tingsrätten var av den uppfattning att generikaföretaget 

                                                 

 
88 Stockholms tingsrätt T 7-1236-95 och T 7-1318-95, 1996 09 18, se Domeij, i not 14 a.a., s. 431. 
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vidtagit de huvudsakliga åtgärderna för ett utnyttjande av uppfinningen i samband med att 

grundpatentets giltighetstid löpte ut och att detta skett före tilläggsskyddets ikraftträdande. 

Eftersom utnyttjandet skett i skarven mellan patentets utgång och tilläggsskyddets ikraft-

trädande, förelåg således förutsättningarna för att generikaföretaget skulle få fortsätta utnyttja 

uppfinningen utan att begå intrång.  

 

Övergångsbestämmelserna krävde emellertid att utnyttjandet skulle ha skett i god tro för att 

generikaföretaget skulle kunna undgå ansvar. Så var inte fallet, på grund av att företaget hade 

känt till omfattningen av referensläkemedlets försäljning i Sverige. Omfattningen var så stor 

att det för generikaföretaget borde framstått som sannolikt att ett tilläggsskydd skulle komma 

att sökas för grundpatentet. Vidare kände generikaföretaget till att rättighetshavaren haft för 

avsikt att söka tilläggsskydd i Nederländerna, där sådant skydd i enlighet med EG-

förordningen kunde erhållas tidigare än i Sverige. Mot denna bakgrund fann tingsrätten att 

generikaföretaget inte hade någon rätt att nyttja uppfinningen under gällande tilläggsskydd 

med stöd över övergångsbestämmelserna.89  

 

2. 7 Undantagen från patenthavarens ensamrätt 

Ensamrätten begränsas genom vissa särskilda, lagreglerade inskränkningar.90 De är viktiga, 

eftersom patenträtt kan medföra väsentliga hinder för näringsverksamheten och låsa viktiga 

sektorer av industrin.91 Lagstiftaren har därför gjort en noggrann avvägning för att balansera 

samhällsintresset av en effektiv konkurrens med patenthavarens intresse av ensamrätt. 

Viktigast är patentens begränsning i tiden, men från principen i 3 § 1 st. PL om att patent-

havaren ska kunna tillgodogöra sig allt kommersiellt värde av uppfinningen tillkommer även 

andra inskränkningar. Dessa inskränkningar hänför sig till den lagstadgade ensamrätten som 

bland annat omfattar enskilt bruk, expropriering, uppfinning av särskild betydelse för för-

svaret, beredning på apotek av läkemedel, föranvändarrätt, tvångslicens, experiment och 

sådana åtgärder som hänför sig till ett referensläkemedel.92 Ytterligare inskränkningar före-

                                                 

 
89 I likhet med den svenska regleringen och den inom EU beträffande förlusten av den effektiva patenttiden, 

finns även i amerikansk lagstiftning ett tilläggsskydd. Av the Hatch-Waxman Act framgår att tilläggsskyddet får 

utgöra hälften av den tid som det tar för FoU-företaget att utföra de kliniska testerna, plus den tid det tar att få 

läkemedlet godkänt. Skyddet får dock förlängas med maximalt fem år. Se sektion 156 i Hatch-Waxman Act.  
90 Levin, i not 55 a.a., s 307. 
91 Levin, i not 55 a.a., s 324. 
92 Bernitz m.fl., i not 34 a.a., s. 196. 
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kommer men den här framställningen tar huvudsakligen sikte på de två sistnämnda undan-

tagen som är av relevans för att besvara frågeställningarna i uppsatsen.  

 

Beträffande läkemedelspatent har två undantag från patenthavarens ensamrätt kommit att bli 

kontroversiella; experimentundantaget och Bolarundantaget. Diskussionerna som förts kring 

experimentundantaget har huvudsakligen berört dess utformning, omfattning och konse-

kvenserna av att patentlagstiftningar världen över har utformat och tolkat undantaget på vari-

erande sätt. Av de allra flesta patentlagstiftningar framgår att det är tillåtet att utföra ex-

periment med avseende på en patenterad uppfinning utan att först begära patenthavarens 

medgivande.93 Det ligger så att säga i patenträttens innovationsfrämjande natur att andra ska 

kunna tillgodogöra sig de tekniska framsteg som skyddas genom patent. Frågan är emellertid i 

vilken utsträckning studier, tester och andra undersökningar får ske innan patenthavarens 

ensamrätt upphört, utan att det föreligger ett intrång. Den frågan är särskilt viktig inom 

läkemedelsindustrin.  

 

Till följd av att oklarheter uppstod kring huruvida kliniska försök omfattades av experiment-

undantaget eller inte, tillkom undantaget avseende praktiska åtgärder som krävs för ett god-

kännande för försäljning av ett framtaget läkemedel; Bolarundantaget. Bestämmelsen tar sikte 

på generiska läkemedel som är avsedda att saluföras när referensläkemedlets patent upphört 

att gälla. Tolkningen av detta undantag, liksom experimentundantaget, skiljer sig åt runtom i 

världen.94  

 

                                                 

 
93 SOU 2008:20, s. 360. 
94 Levin, i not 55 a.a., s. 326.  
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KAPITEL 3: EXPERIMENTUNDANTAGET 

I detta kapitel följer en beskrivning av experimentundantagets ursprung, dess utformning och 

syfte. Därefter redogörs för hur undantaget tolkas och tillämpas i olika patentlagstiftningar 

världen över. Även betydande skillnader vad beträffar omfattning av undantaget lyfts fram, 

följt av de konsekvenser som uppstår till följd av att olika länder har sina egna nationella 

regler att förhålla sig till. Därefter följer en redogörelse för sådana åtgärder som är nöd-

vändiga för att erhålla ett godkännande för försäljning av läkemedel, med fokus på kliniska 

tester.  

 

3. 1 Ursprung, utformning och syfte 

En väletablerad och i det närmaste universellt accepterad patenträttslig regel är att forskning 

och experiment på patenterade uppfinningar inte kan hindras av patenthavares ensamrätt.95 

Bakgrunden till undantaget är flera: ett viktigt skäl är att underlätta forskning kring och 

vidareutveckling av vetenskap och teknik. Ett annat skäl är att andra än patenthavaren ska 

kunna kontrollera det som uppfunnits och dess funktion, så att en hävning av patentet kan ske 

i det fall att uppfinningen inte fungerar i enlighet med dess beskrivning.96 Beträffande läke-

medel är det på samma sätt viktigt att andra än patenthavaren själv kan kontrollera läkemedlet 

och dess effekter samt eventuella biverkningar. 

 

Eftersom syftet bakom patentsystemet är att främja forskning och teknisk utveckling vore det 

kontraproduktivt att förhindra att en uppfinning experimenteras eller forskas på.97 Det är av 

denna anledning tillåtet för den som så önskar att experimentera med patentskyddade upp-

finningar och försöka förbättra dem. Därefter måste det som tillverkats kasseras så att det inte 

kan komma till praktisk användning.98  

 

De tidigare patentlagstiftningarna innehöll som regel inga föreskrifter om ett experiment-

undantag, men behovet av ett sådant undantag uppenbarade sig redan för mer än 200 år sedan. 

Det amerikanska rättsfallet Whittemore v Cutter från år 1813 anses än idag utgöra basen för 

det i amerikansk ”common law” existerande experimentundantaget, dvs. det undantag som 

skapats genom domstolsavgöranden. I rättsfallet hade en privatperson tillverkat en kopia av 

                                                 

 
95 Domeij, i not 14 a.a., s. 457. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Domeij, i not 57 a.a., s. 101. 
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en patentskyddad maskin för att se hur den fungerade, varpå patenthavaren stämde privat-

personen för patentintrång. Domstolen ogillade käromålet och uttalade följande:  

 

”It could never have been the intention of the legislature to punish a man who constructed such 

a machine merely for philosophical experiments, or for the purpose of ascertaining the 

sufficiency of the machine to produce its described effect”.99 

 

Domstolen menade således att lagstiftarens avsikt aldrig kunnat vara att straffa den person 

som tillverkat en kopia endast i vetenskapligt syfte, eller i syfte att utröna huruvida upp-

finningen faktiskt levde upp till dess beskrivna effekt. Nästan ett århundrade senare skapades 

ett uttryckligt experimentundantag i den japanska patentlagstiftningen.100 Undantaget tillät 

experimentell forskning på patenterad teknik och tillkom för att Japan som dåvarande 

utvecklingsland hade ett behov av att stimulera sin framväxande industri genom att tillåta 

kommersiell forskning på bland annat importerad teknik.101 Det var först i början av 1970-

talet som de flesta europeiska länder fick sina experimentundantag.102 I Sverige infördes be-

stämmelsen år 1978 i samband med tillträdet till EPC. EPC innehåller emellertid inga sär-

skilda regler om experimentundantaget utan stadgar endast att intrång i europeiska patent ska 

hanteras i enlighet med nationell lag.103 Ur ett internationellt perspektiv är en sådan reglering 

tillåten enligt TRIPs-avtalet. Vad som får undantas framgår visserligen inte uttryckligen, men 

artikel 30 stadgar följande: 

 

”Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, pro-

vided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the 

patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking 

account of the legitimate interests of third parties.” 

 

Artikel 30 i TRIPs-avtalet tillåter således att nationella patentlagstiftningar innehåller ett 

experimentundantag, under förutsättning att undantagen a) är begränsade, b) inte innebär ett 

orimligt motsatsförhållande till ett normalt utnyttjande av ett patent, c) inte medför ett 

orimligt förfång för patenthavaren, och d) tar hänsyn till tredje mans berättigade intressen.104 

                                                 

 
99 Whittemore v Cutter, 29 F. Cas. 1120, 1121 (C.C.D. Mass. 1813). 
100 SOU 2008:20, s. 360. 
101 SOU 2008:20, s. 361. 
102 Ibid. 
103 Artikel 64 EPC. Se även Goddar, Experimental use Exception, s. 22. 
104 SOU 2008:20, s. 361. 
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Flexibiliteten i utformningen kan leda till antingen begränsade eller utvidgade rättigheter, 

beroende på hur den nationella lagstiftningen i fråga är utformad. 

 

Genom att varje nation har sitt eget experimentundantag, har det länge varit kontroversiellt 

vad undantaget omfattar och hur extensivt eller restriktivt det ska tolkas. Den ökade 

betydelsen av undantaget beror delvis på att det successivt ställs allt högre krav på tester av 

läkemedel innan tillstånd för försäljning kan erhållas. Det gör att processen blir utdragen, 

något som i sin tur medför ett stigande intresse hos generikatillverkare av att kunna 

genomföra nödvändiga försök under den tid då ett FoU-företag har ett gällande patentskydd 

för ett visst läkemedel.105 Den stora frågan har därför varit, och är fortfarande, om och i vilken 

utsträckning prekliniska eller kliniska tester är tillåtna under löptiden av ett läkemedels-

patent.106  

 

Om en viss substans i ett läkemedel är patenterad för ett visst symtom, så kan två olika typer 

av tester vara aktuella att genomföra för ett generikaföretag.107 Det första syftar till att utverka 

försäljningstillstånd genom att erhålla ett myndighetsgodkännande och kallas kliniska tester. 

Sådana tester innebär att en konkurrent till patenthavaren kan undersöka läkemedlet för att 

studera dess effekt eller olika behandlingsmetoder. Det andra är forskningsorienterat och 

syftar till att finna nya indikationer, dvs. ta reda på om substansen kan fungera på andra 

symtom än de som det patenterade läkemedlet ifråga skyddar.108 Om det senare testet är 

tillåtet i enlighet med experimentundantaget, så kan konkurrenter utan att göra intrång i 

patenthavarens ensamrätt förbereda ansökan om försäljningstillstånd i god tid före utgången 

av patentet för ett referensläkemedel och omedelbart efter utgången av det placera sin produkt 

på marknaden.109 

 

3. 2 Experimentundantaget ur ett globalt perspektiv 

Som framgått i avsnitt 3. 1 är utformningen av experimentundantaget likvärdig i de flesta EU-

länders patentlagstiftningar, dvs. undantaget tillåter andra att forska, studera och utföra 

experiment med avseende på en patenterad uppfinning utan att först begära patenthavarens 

                                                 

 
105 Domeij, i not 14 a.a., s. 457. 
106 Goddar, i not 103 a.a., s. 22. 
107 Gilat, Experimental Use and Patents, s. 4 f. 
108 Domeij, i not 14 a.a., s. 463. 
109 Goddar, i not 103 a.a., s. 22. 
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medgivande. Som en konsekvens av att varje europeiskt land har sina egna nationella regler 

att förhålla sig till, varierar tolkningen av undantagets omfattning. FoU-företag står till följd 

av detta inför inkonsekvent handlande; vad som är tillåtet i en jurisdiktion utgör patentintrång 

i en annan. Medan inledande forskningsåtgärder med en patenterad substans tveklöst faller 

inom ramen för experimentundantaget, kommer det fortsatta forskningsarbetet oundvikligen 

att nå en punkt där det blir aktuellt att genomföra kliniska försök med substansen.110 Det är i 

denna fas gränsen mellan som vad är tillåtet och otillåtet uppenbarar sig. 

 

I flera jurisdiktioner görs en distinktion mellan kommersiellt och icke-kommersiellt experi-

menterande, dvs. affärsverksamhet åtskiljs från sådan verksamhet som är akademisk eller 

vetenskaplig. I praktiken är en sådan distinktion emellertid svår att tillämpa, eftersom forsk-

ning bedrivs på olika sätt och platser för olika syften. Även kommersiell forskning bygger på 

grundforskning som görs vid universitet och andra forskningsinstitutioner, varför det kan vara 

problematiskt att veta vilken forskning som sker i det ena syftet eller det andra.111 I ett försök 

att kategorisera och exemplifiera typen av undantag i grupper av länder har därför i det 

följande gjorts en exemplifierande uppdelning av länder med snävt tillämpningsområde och 

länder med ett brett tillämpningsområde. Länderna presenteras i stränghetsgrad från snävast 

till bredast tillämpningsområde.  

 

3. 2. 1 Snävt tillämpningsområde – USA, Australien, Storbritannien och Sverige  

USA 

Utomeuropeiska länder som USA och Australien saknar ett uttryckligt experimentundantag i 

sina patentlagstiftningar. Till följd av ländernas common law-system finns däremot rättspraxis 

som grundar ett sådant undantag. Omfattningen av undantaget är delvis oklar.112 USA har haft 

en lång tradition av att betona att endast icke-kommersiella experiment är undantagna från 

patenthavarens ensamrätt.113 Omfattningen av undantaget har varit omdiskuterad allt sedan 

Whittemore v Cutter avgjordes år 1813.114 Fallet var det allra första beträffande experiment-

undantaget.115 Samma år konstaterade samme domare i Sawin v Guild att det som sagts 

Whittemore v Cutter inte bara gäller maskiner, utan utnyttjande av alla patenterade upp-

                                                 

 
110 SOU 2008:20, s. 377. 
111 Adachi & Evans, The Research and Experimentation Exceptions in Patent Law, s. 3.  
112 SOU 2008:20, s. 362. 
113 Adachi & Evans, i not 111 a.a., s. 3. 
114 Whittemore v Cutter 29 F. Cas. 1120, 1121 (C.C.D. Mass. 1813). 
115 Se avsnitt 3. 1 ovan, stycke 3. 
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finningar.116 Domstolen introducerade även begreppet icke-kommersiellt utnyttjande i för-

hållande till experimentundantaget och anförde att sådana utnyttjanden av patenterade 

uppfinningar som sker i vinstsyfte utgör intrång i patenthavarens ensamrätt.117 Ungefär 50 år 

senare bekräftade domstolen i Peppenhausen v Falke att icke-kommersiella utnyttjanden där 

experiment som sker enbart av nyfikenhet eller nöje inte utgör intrång i patenthavarens 

ensamrätt.118 Det kan således konstateras att undantaget i amerikansk rätt inte sträcker sig 

längre än att tillåta icke-kommersiella utnyttjanden av en patenterad uppfinning. 

 

Australien 

I Australien omfattar undantaget sådan forskning som tar sikte på studier, försök och andra 

förfaranden som en forskare eller uppfinnare åtar sig som en del av att upptäcka ny in-

formation eller utröna huruvida uppfinningen fungerar på det sätt som framgår av patent-

handlingarna.119 Undantaget är tillämpligt när experimentet sker i vetenskapligt och 

kommersiellt syfte, förutsatt att de som forskar på uppfinningen är kontrakterade att genom-

föra experiment mot ersättning. Samma sak gäller när forskningen delvis finansieras genom 

en kommersiell partner. För alla nämnda omständigheter gäller att det dominerande syftet 

med experimentet är att erhålla ny kunskap, dvs. det ska röra sig om vetenskapliga ex-

periment. I sådana fall då experiment i stället sker med det primära syftet att förbättra en 

patenterad uppfinning, kan handlingen undantas med hjälp av experimentundantaget under 

förutsättning att personen övervägt att kommersialisera en förbättrad version i framtiden. Ex-

periment som endast sker i kommersiellt syfte är emellertid inte tillåtna.120  

 

Storbritannien 

Av brittisk rättspraxis framgår att experiment som sker enbart i syfte att erhålla ett 

försäljningstillstånd inte omfattas av undantaget. Däremot undantas sådana experiment som 

utförs i syfte att ta reda på något nytt, dvs. för att främja vetenskaplig utveckling.121 Det förut-

sätter emellertid att kunskapen relaterar till uppfinningen som sådan, och att den patenterade 

uppfinningen inte används som ett instrument för att skapa en ny produkt.122 I ett rättsfall från 

                                                 

 
116 Sawin v Guild, 21 Fed. Cas. 554 (C.C.D. Mass. 1813) (No. 12,391); Whittemore v Cutter, 29 Fed. Cas. 1120, 

1121 (C.C.D. Mass. 1813)(No. 17,600). 
117 Adachi & Evans, i not 111 a.a., s. 3. 
118 Peppenhausen v Falke, 19 Fed. Cas. 1048, 1049 (C.C.S.D.N.Y. 1861) (No. 11,279). 
119 IP Australia, Experimental use exemption from patent infringement. 
120 Ibid. 
121 Artikel 60, The Patents Act 1977. 
122 Crosse m.fl, Safe harbors in Europe, s. 712. Se även artikel 60(5)(b) The Patents Act 1997. 
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år 1985 ville företaget Stauffer genomföra tester med hjälp av ett ogräsmedel som Monsanto 

hade patenterat och därmed hade ensamrätt till.123 Syftet bakom Stauffers tester var att få en 

egen produkt godkänd för försäljning. Domstolen fann att experiment som utförs i sådant 

syfte inte omfattas av undantaget, till skillnad från experiment som sker för att främja 

vetenskaplig kunskap om uppfinningen som sådan; till exempel för att ta reda på nya 

användningsområden. Vidare påtalade domstolen betydelsen av skillnaden mellan experiment 

som är kopplade till uppfinningen (tillåtet), och experiment som sker genom användning av 

uppfinningen för att skapa något nytt (otillåtet). Till exempel är användningen av en 

patenterad sekvenseringsteknologi i ett experiment tillåten, om syftet är att utveckla 

ytterligare sekvensteknologier. Däremot är det mycket osannolikt att användning av samma 

teknik i ett experiment för att bestämma sekvensen av en nukleinsyra skulle vara tillåten.  

 

Sverige 

Det svenska experimentundantaget i 3 § 3 st. 3 p. PL, som stadgar att handlingar som utförs i 

experimentsyfte och som avser själva uppfinningen är tillåtna, innebär på liknande sätt att det 

är tillåtet att undersöka en uppfinnings användbarhet och vidare utvecklingsmöjligheter. En 

sådan rätt tillkommer även den som yrkesmässigt forskar i industrin.124 Bakgrunden till 

undantaget har med syftet bakom patentsystemet att göra, att teknisk utveckling och inno-

vation ska främjas. Det ska i enlighet med patentsystemet också vara möjligt att vidare-

utveckla patenterade uppfinningar.125 Under förutsättning av ett experimentellt tillväga-

gångssätt är det tillåtet att tillverka sådana exemplar av den patenterade produkten som är 

nödvändiga för att analysera produkten i sig och förstå dess funktion, egenskaper och 

användningsområden.126 För att efterfrågan av uppfinningen inte ska reduceras på grund av 

experimentundantaget, måste det som tillverkats kasseras så att det inte kan komma till 

praktisk användning.127  

 

Undantaget tar sikte på både forskning och undervisning inom universitet och högskola och 

forskning som sker inom ett företag.128 Det är således tillåtet att demonstrera en uppfinning i 

samband med universitetsundervisning. Det är däremot inte tillåtet att i samband med under-

                                                 

 
123 Monsanto Co. v Stauffer Chemical Co., [1985] RPC 515. 
124 Prop. 1977/78:1 Del A, s. 191. Se även Levin, i not 55 a.a., s. 324 f. 
125 Levin, i not 55 a.a., s. 325. 
126 Domeij, i not 57 a.a., s. 101. 
127 Ibid. 
128 SOU 2008:20, s. 362. 
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visning konstruera och utnyttja patenterad undervisningsapparatur utan patenthavarens 

tillåtelse.129 En fråga som uppstår är hur restriktivt eller extensivt experimentundantaget ska 

tolkas. Klart är att experiment som sker i kommersiella syften inte omfattas av undantaget, 

men vad gäller beträffande kliniska tester på läkemedel? Frågan besvaras inte av varken 

svensk lag eller praxis.  

 

3. 2. 2 Brett tillämpningsområde – Belgien, Tyskland, Frankrike och Schweiz 

Belgien 

Belgien är ett av de länder som anses tillhöra den skara som företräder en liberal tolkning av 

experimentundantaget.130 Enligt belgisk rätt kan ett patent inte hindra att åtgärder vidtas på 

och med en patenterad uppfinning, så länge syftet med experimentet är vetenskapligt.131 

Undantaget begränsar sig således inte till experiment, utan undantar alla handlingar som sker i 

vetenskapligt syfte. Det vetenskapliga syftet begränsar sig enligt belgisk rätt inte till strikt 

vetenskapliga och akademiska syften utan omfattar också sådana handlingar som sker där in-

tresset är både vetenskapligt och kommersiellt.132 Exempel på undantagna aktiviteter vad be-

träffar läkemedel är utveckling av nya användningsområden, utveckling av mer verksamma 

terapeutiska effekter, mer effektiva tillverkningsmetoder, nya administrationsformer samt nya 

indikationer. Rättspraxis som tillkommit på senare tid talar emellertid även för att kommer-

siella intressen inte alltid exkluderar tillämpningen av experimentundantaget.133  

 

Tyskland 

Experimentundantaget i tysk rätt innebär att handlingar som sker i experimentella syften är 

tillåtna och undantas från patenthavares ensamrätt.134 Det experimentella syftet hänför sig till 

sådana handlingar som sker för att få en större förståelse för uppfinningens funktion, 

egenskaper och användningsområden.135 I två tyska rättsfall från år 1995 respektive 1997 slog 

domstolen i högsta instans fast att experimentundantaget tillåter kliniska prövningar på 

patenterade läkemedel om de sker i syfte att fastställa sådana effekter och medicinska 

                                                 

 
129 Levin, i not 55 a.a., s. 324. 
130 SOU 2008:20, s. 361 f. 
131 Se XI.34, § 1 b i den belgiska Code of Economic Law. 
132 Crosse m.fl, i not 122 a.a., s. 710. Se även sektion XI.34, § 1 b i den belgiska lagstiftningen, Code of 

Economic Law. 
133 Crosse m.fl, i not 122 a.a., s. 711. 
134 Ibid. 
135 Patentgesetz, 1 kap. 11 § 2 b). 
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indikationer som inte framgår av handlingarna för läkemedlets patent.136 Med andra ord om-

fattar undantaget alla sorters experiment med uppfinningen, oavsett syfte, inklusive under-

sökningar av uppfinningens nyhet och funktion.137 Enligt tysk rätt är det vidare tillåtet att 

experimentera på en uppfinning både i vetenskapligt syfte och för kommersiella ändamål.138 

Sådan forskning som sker för att verifiera egenskaperna hos en produkt, likväl sådan som sker 

för att hitta nya, tidigare okända användningsområden, är tillåten.139 Det är däremot inte 

tillåtet att experimentera med en patenterad uppfinning genom att till exempel att använda ett 

läkemedel som ett hjälpmedel för att tillverka något nytt.140 

 

Frankrike 

Experimentundantaget i fransk rätt innebär att sådana experiment som utförs på den 

patenterade uppfinningen i syfte att samla in viss information om den är tillåtna och således 

inte utgör intrång i patenthavarens ensamrätt.141 Det är därmed tillåtet att utföra experiment 

som har ett vetenskapligt och kommersiellt syfte. Experiment som sker enbart i kommersiellt 

syfte utgör emellertid intrång.142 I ett rättsfall från år 1999 klargjorde den franska högsta dom-

stolen att också kliniska försök som sker i syfte att jämföra administreringsmetoder för att ta 

reda på den mest effektiva doseringen faller inom tillämpningsområdet för experiment-

undantaget.143 Om experimentet i stället sker på ett sådant sätt att uppfinningen utgör ett 

hjälpmedel för att få kunskap om något annat än läkemedlet i sig, så föreligger ett intrång.  

 

Schweiz 

Vad beträffar patentlagstiftningar utanför EU, tillhör Schweiz ett av de länder som tillämpar 

den mest extensiva tolkningen av experimentundantaget.144 Sedan år 2008 har den 

schweiziska patentlagstiftningen undantagit samtliga handlingar som sker i syfte att få veta 

mer om det patenterade objektet och alla dess möjliga användningsområden, utan några som 

helst begränsningar. Det är således inte bara tillåtet att experimentera på uppfinningen, utan 

                                                 

 
136 Målen X ZR 99/92 Klinische Versuche I och X ZR 68/94 Klinische Versuche II.  
137 Levin, i not 55 a.a., s 325. 
138 Patentgesetz, 1 kap. 11 §. 
139 Klinische Versusche I. 
140 Crosse m.fl, i not 122 a.a., s. 711. 
141 Crosse m.fl, i not 122 a.a., s. 710. Se även artikel L.613-5 b) i den franska immaterialrättslagen, Code de la 

Propriété Intellectuelle. 
142 Ibid. 
143 Wellcome Foundation Limited v Parexel International and Flamel, High Court of Paris, 20 February 2001. 
144 Fuller, Experimental use exemption from patent infringement, s. 11. Se även artikel 9 i schweizisk patentlag, 

Legge federale sui brevetti d'invenzione. 
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också med uppfinningen. Inte heller spelar det någon roll om åtgärderna vidtas i kommersiellt 

eller icke-kommersiellt syfte. Vidare är det även tillåtet att använda uppfinningen i 

undervisningssyfte och undervisningssammanhang.145 Genom att det inte finns några 

begränsningar finns i den belgiska lagstiftningen, sträcker sig undantaget längre än svensk rätt 

beträffande universitetsundervisning och omfattar därmed även konstruktion och nyttjande av 

patenterad undervisningsapparatur. Klart är att Schweiz avser främja vetenskaplig forskning 

genom att ge största möjliga flexibilitet för de som vill experimentera med en uppfinning.146 

Av det sagda kan konstateras att också kliniska tester skulle omfattas av det schweiziska 

experimentundantaget.  

 

3. 2. 3 Sammantaget 

Vid en konferens i Madrid år 2006, anordnad av det spanska vetenskapsrådet och The 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), framkom att majoriteten 

av EU-ländernas ståndpunkt var att experimentundantaget begränsar sig till sådana åtgärder 

som vidtas för att exempelvis undersöka, förbättra och vidareutveckla en patenterad upp-

finning. Majoriteten menade vidare att åtgärder som vidtas på en uppfinning möjliggör för 

andra att få veta mer om till exempel en substans kemiska förening och sedan skapa samma 

substans för att utveckla ett konkurrerande läkemedel, medan åtgärder med en uppfinning i 

stället innebär att läkemedlet används som ett verktyg eller som en beståndsdel i en ny 

sammansättning eller beredningsform.  

 

Vidare förelåg en uppfattning om att endast sådana åtgärder som sker på uppfinningen är 

undantagna och därmed tillåtna, eftersom de tillgodoser patentsystemets syfte. Oaktat vilken 

uppfattning de olika länderna har, förefaller det finnas betydande skillnader vad beträffar 

utformningen och tolkningen av undantagets omfattning runtom i världen. Skillnaderna är 

problematiska eftersom dagens forskning inte sällan sker av forskarteam från olika länder som 

arbetar tillsammans för att utveckla nya läkemedel.147  

 

 

 

 

                                                 

 
145 Legge federale sui brevetti d'invenzione, artikel 9 d. 
146 Fuller, i not 144 a.a., s. 11 f.  
147 SOU 2008:20, s. 370. 
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Bild 3: Uppsatsförfattarens illustration av experimentundantagets omfattning i de olika länderna ovan, beträffande experi-

ment på och med en patenterad uppfinning.  

 

3. 3 Nödvändiga åtgärder för godkännande för försäljning av läkemedel 

Ett omfattande rättsligt regelsystem på läkemedelsområdet med noggranna kontroller är 

ofrånkomligt. Den som använder läkemedel måste garanteras bästa möjliga trygghet ur ett 

hälsoperspektiv, samtidigt som sådan forskning och utveckling som kan leda till nya, för-

bättrade läkemedel måste stödjas. Den rättsliga regleringen tar särskilt sikte på olika stadier i 

läkemedlets produktion, distribution och användning.148 En av förutsättningarna för att ett 

visst läkemedel ska få säljas på marknaden är att läkemedelsföretaget har ett försäljnings-

tillstånd.149 För att erhålla ett sådant tillstånd, måste kliniska tester ha utförts med läkemedlet i 

fråga. Klinisk forskning utförs på människor i syfte att öka förståelsen för hur människo-

kroppen fungerar i hälsa och sjukdom.150  

 

Ett försäljningstillstånd möjliggör för kommersiell försäljning av läkemedlet omedelbart efter 

att ett patent på ett referensläkemedel har upphört. Ett annat motiv för kliniska tester är att 

hitta nya användningsområden för en patenterad substans. Sådana avsikter är vanligt före-

kommande hos de läkemedelsföretag som konkurrerar med patenthavaren, till exempel 

generikaföretag.151 Kliniska tester som utförs enbart i syfte att utverka ett försäljningstillstånd 

omfattas enligt svensk rätt inte av experimentundantaget. Därmed är det inte är möjligt för ett 

generikaföretag att stödja sig på undantaget för att tillverka generiska läkemedel innan patent-

                                                 

 
148 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 121. 
149 Domeij, i not 14 a.a., s. 458. 
150 LIF:s FoU-rapport 2011, s. 9. 
151 Domeij, i not 14 a.a., s. 463.   
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havarens skyddstid löpt ut.152 Det beror på att sådana tester endast utgör ett upprepande av 

tester som redan utförts av det forskande läkemedelsföretaget som tagit fram referens-

läkemedlet. Testernas anses därför inte utgöra forskningsverksamhet. De utgör i stället ett 

kommersiellt utnyttjande av en redan existerande uppfinning. Den experimentella verksamhet 

som är undantagen från patenthavarens ensamrätt måste nämligen generera i en ny teknisk 

möjlighet som inte fanns att tillgå när experimentet inleddes.153 

 

Beträffande utvecklingen av andra läkemedel än generiska läkemedel förefaller det vara 

tillåtet att inom ramen för experimentundantaget utföra exempelvis djurförsök med ett 

patenterat referensläkemedel för att undersöka vilka effekter det har på de mekanismer som är 

förknippade med ett visst sjukdomstillstånd.154 Syftet är således vetenskapligt, även om 

forskningen i slutändan har ett kommersiellt syfte. När en läkemedelsprototyp för en ny 

medicinsk indikation har tagits fram måste den kliniska prövningens alla faser äga rum. Det 

får för närvarande anses oklart huruvida dessa kliniska försök omfattas av experiment-

undantaget.155 Det var på grund av sådana problem som Bolarundantaget infördes i Europa år 

2004 genom direktiv 2004/27/EG. Bolarundantaget ansågs utgöra ett komplement till 

experimentundantaget, eftersom majoriteten av de europeiska länderna var av den uppfattning 

att kliniska tester i syfte att erhålla ett försäljningstillstånd föll utanför ramen för tillåtna 

experimentella handlingar.156 

                                                 

 
152 Domeij, i not 14 a.a., s. 464. 
153 Ibid. 
154 SOU 2008:20, s. 365. 
155 Ibid. 
156 Inman & Nickless, Experimental use exemption from patent infringement, s. 18. 
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KAPITEL 4: BOLARUNDANTAGET 

Bolarundantaget tillkom som en konsekvens av experimentundantagets restriktiva 

tillämpningsområde. I kapitlet redogörs för undantagets ursprung, utformning och syfte. Där-

efter lyfts olikheterna i genomförandet av direktiv 2004/27/EG fram samt den problem som 

förorsakats av de olika tolkningarna av direktivets artikel 10.6. Vidare framhålls 

Bolarundantagets omfattning utifrån olika nationella patentlagstiftningar, och de följder som 

kan uppkomma på grund av olikheterna. Det finns också ett avsnitt som syftar till att 

underlätta förståelsen av kraven på FoU-företag och generikaföretag i processen att erhålla ett 

försäljningstillstånd.  

 

4. 1 Ursprung, utformning och syfte 

Det så kallade Bolarundantaget utvecklades i USA i anslutning till det kritiserade domslutet i 

det amerikanska rättsfallet Roche Products v Bolar Pharmaceutical Co.157 I fallet stämde 

Roche generikatillverkaren Bolar för att ha gjort intrång i Roches patent genom att ha utfört 

studier i syfte att samla in den nödvändiga data som krävdes för att kunna få ett försäljnings-

tillstånd. Domstolen fastställde överträdelsen och framhöll att Bolars tester var utförda i 

kommersiellt syfte och inte omfattades av experimentundantagets snäva tillämpningsområde. 

Vidare konstaterade domstolen att några andra undantag inte gick att tillgå. Beslutet orsakade 

ett ramaskri inom den generiska industrin eftersom det försenade studier och försök som 

skulle ske i syfte att erhålla försäljningstillstånd för generiska preparat.  

 

En del menade att beslutet de facto förlängde patentets giltighetstid och att FoU-företagen 

skulle behålla sitt monopol även under den tid generikaföretag utvecklade sina preparat.158 

Protesten ledde till införandet av en bestämmelse i the Hatch-Waxman Act år 1984. 

Bestämmelsen skapade en trygg hamn för generikatillverkare som syftade till att samla in 

nödvändig information för att erhålla ett försäljningstillstånd.159  

 

I sin enklaste form möjliggör Bolarundantaget för generikatillverkare världen över att till-

verka generiska läkemedel som är ekvivalenta med redan existerande patenterade referens-

läkemedel. Undantaget var vid sin tillkomst mycket välkomnat av generikaindustrin, men 

                                                 

 
157 733.F.2d 858 (Fed.Cir. 1984). 
158 Pfaff, Bolar Exemptions, s. 260.   
159 Hung, The Experimental Purpose Doctrine and Biomedical Research, s. 101. 
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osäkerhet kvarstår fortfarande kring vilka åtgärder som anses ara nödvändiga för att ansöka 

om försäljningstillstånd, för att sedan kunna introducera produkten på marknaden.160  

 

4. 2 Bolarundantaget ur ett europeiskt perspektiv  

Sedan genomförandet av Europarlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG av den 31 mars 

2004 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för human-

läkemedel, finns ett Bolarliknande undantag i EU-rätten. Syftet med genomförandet var att 

förbättra rörligheten för humanläkemedel på den europeiska marknaden samt undanröja 

hinder för handel med läkemedel.161 I skälen till direktivet framgår att det krävs en anpassning 

av nationella lagar och författningar i de fall där det förekommer skillnader i fråga om grund-

läggande principer för att den inre marknaden ska fungera väl. Det framgår också att det visat 

sig nödvändigt att förbättra tillämpningen av förfarandena för godkännande för försäljning i 

gemenskapen. Vidare framhålls i skäl 7 i ingressen till direktivet att definitionerna och räck-

vidden av direktiv 2001/83/EG måste klargöras så att kraven på humanläkemedels kvalitet, 

säkerhet och effekt förblir höga.  

 

Bolarundantaget avser enligt direktiv 2004/27/EG studier, prövningar, undersökningar och 

praktiska åtgärder som hänför sig till ett referensläkemedel.162 Bestämmelsen tar sikte på 

generiska läkemedel, dvs. kopior av patentskyddade referensläkemedel, som avses lanseras 

och säljas på marknaden när patenttiden upphör.163 Direktivet ger ingen vägledning om vad 

som omfattas av undantaget, artikel 10.6 stadgar endast att det är tillåtet att genomföra de 

studier och försök som är nödvändiga för att erhålla ett försäljningstillstånd. Det är allmänt 

accepterat att sådana försök som sker för att testa säkerheten eller effektiviteten i ett läke-

medel faller inom ramen för vad undantaget omfattar, men osäkerhet kvarstår huruvida andra 

handlingar så som tillverkning, leverans och import av den medicinska produkten är tillåtna 

eller inte.164 Ett särskilt omdebatterat problem är huruvida en tredje part får förse ett företag 

med läkemedel, om företaget i fråga gör tester i syfte att få ett försäljningstillstånd.165 Svaret 

på vad bestämmelsen omfattar är avgörande för generikaföretag som är angelägna om att 

konkurrera med FoU-företag. Det är också relevant för FoU-företag som konkurrerar 

                                                 

 
160 Inman & Nickless, i not 156 a.a., s. 18. 
161 Prop. 2005/06:70, s. 2. 
162 Levin, i not 55 a.a., s 325.   
163 Andersen m.fl., i not 49 a.a., s. 21.   
164 Rigby, UK finally adopts broader Bolar-type clinical trials exemption, s. 2. 
165 Ibid. 
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sinsemellan; det ena företaget kan ha en helt ny produkt redo att tillverkas, vars utveckling 

hämmas av ett blockerande patent. Generikaföretag har därför haft ett tydligt incitament att 

verka för införandet av Bolarundantaget, medan FoU-företags intressen stått i konflikt med 

det att bevara sina egna monopol så länge som möjligt.166 Inte bara finns de nämnda 

problemen, frågan om kliniska prövningar kvarstår. Å ena sidan kan nödvändiga försök anses 

omfatta sökande efter kunskap, dvs. att få klarhet i huruvida ett referensmedels substans 

verkligen har de terapeutiska effekter på människokroppen som tillverkaren tänkt sig eller om 

det finns vissa biverkningar som kan upptäckas genom att tester sker. Å andra sidan kan 

hävdas att det vetenskapliga arbetet med en viss substans utförs vid en tidpunkt som sker 

väsentligen mycket tidigare än de kliniska försöken och att sådana försök uteslutande har ett 

kommersiellt syfte.167 En sådan uppfattning finner stöd i att en ansökan om patent på en ny 

medicinsk indikation i regel skickas in redan innan de kliniska försöken påbörjas. Oavsett 

vikten av de två uppfattningarna så utgör de kliniska prövningarna en central del i fram-

tagningen av nya och/eller förbättrade läkemedel.168 

 

4. 3 Bolarundantaget ur ett globalt perspektiv 

Precis som för experimentundantaget gör vissa länder en åtskillnad mellan kommersiella och 

icke-kommersiella syften beträffande Bolarundantaget. Varken europeisk eller utomeuropeisk 

rätt ger emellertid en tydlig bild av vad undantaget omfattar. Direktiv 2004/27/EG var avsett 

att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning och praxis för att uppnå en inre marknad med 

gemensamma och enhetliga regler. Genom att utformningen av artikel 10.6 är öppen för 

tolkning, har genomförandet av direktivet i de skilda medlemsstaterna i stället resulterat i be-

tydande skillnader. Åter finns det anledning att gruppera länder utifrån den stränghetsgrad de 

tillämpar för undantaget. Det åskådliggörs genom att föra samman liberala länder respektive 

mindre liberala länder. 

 

4. 3. 1 Liberala länder – USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien 

USA. 

Som framgått i avsnitt 4. 1 ovan, tillkom Bolarundantaget i samband med det amerikanska 

rättsfallet Roche Products v Bolar Pharmaceutical Co. Undantaget undantar sådana åtgärder 

                                                 

 
166 Barnden, EU Bolar Exemption is not so simple, s. 1. 
167 SOU 2008:20, s. 398. 
168 Ibid. 
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som anses nödvändiga för att erhålla ett försäljningstillstånd.169 Bestämmelsen i the Hatch-

Waxman Act är oklar i sin utformning. Det råder därför viss osäkerhet kring dess om-

fattning.170 Den amerikanska högsta domstolen har slagit fast att inte bara studier, försök, 

tester och andra åtgärder som vidtas med läkemedel i syfte att få ett försäljningstillstånd 

undantas; åtgärderna får också vidtas på innovativa medicinska produkter (IMP).171 Bolar-

undantaget omfattar också all användning av patenterade uppfinningar som rimligen kan 

anses vara relaterade till utveckling, inklusive prekliniska tester och testdata.172 Domstolen 

har ansett att bakomliggande syften eller konsekvenser av visst utnyttjande inte är av någon 

betydelse, så länge utnyttjandet är rimligt på ett sådant sätt att den information som utvinns 

krävs för att få ett försäljningstillstånd.124 Undantaget är emellertid inte tillämpligt i sådana 

fall där en tillverkare av läkemedel vill använda en patenterad produkt för att skapa en egen 

produkt som senare ska patenteras. Anledningen är att Bolarundantaget syftar till att 

möjliggöra för generikatillverkare att skapa konkurrens på marknaden vid den tidpunkt då ett 

referensläkemedels patent löper ut.173 En läkemedelstillverkare som utnyttjar ett patent för att 

själv ta patent ska därför inte kunna använda sig av undantaget för egen vinning. 

 

Tyskland 

Den tyska läkemedelslagen hänvisar till artikel 2 b den tyska patentlagen, vad beträffar Bolar-

undantaget.174 Bestämmelsen stadgar att effekten av ett patentskydd inte sträcker sig till att 

hindra undersökningar och försök som sker med den patenterade produkten. Den tyska lag-

stiftaren har valt den bredast möjliga tillämpningen av artikel 10.6 i direktivet från år 2004. I 

stället för att genomföra den exakta ordalydelsen och behålla dess tvetydigheter, är 

bestämmelsen utformad på ett sådant sätt att den preciserar omfattningen för att förhindra 

framtida rättsosäkerhet. Patentet hindrar inte att praktiska åtgärder vidtas som är nödvändiga 

för att erhålla tillstånd för att kunna lansera ett läkemedel eller annan medicinsk produkt inom 

EU, EES eller i tredje länder.175 Bestämmelsen går längre än experimentundantaget i den mån 

studier och försök syftar till att förvärva ny kunskap som inte nödvändigtvis relaterar till den 

                                                 

 
169 Hung, i not 159 a.a., s. 101 f. 
170 Ibid. 
171 Ett exempel på en IMP är en klämanordning som är konfigurerad för att säkra en rem på ett operationsbord, 

så att patienten inte glider av. Detta ger patienten optimal stabilitet på operationsbordet som då kan placeras i 

olika vinkellägen utan att patienten förflyttas under kirurgiska ingrepp. Se även Rigby, i not 172 a.a. 
172 Eli Lilly v Medtronic Inc., 496 U.S. 661, 663, 110 S.Ct. 2683, 2685 (1990). 
173 PSN Ill v Abbott Labs. & Abbott Bioresearch. 
174 Se artikel 3 i den tyska läkemedelslagen samt patentgesetz 1 kap. 11 § 2 b. 
175 Roox, The Bolar provision: a safe harbor in Europe for biosimilars, s. 20. 
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patenterade uppfinningen. Det innebär att både experiment på och med uppfinningen omfattas 

av undantaget. Varken experimentundantaget eller Bolarundantaget gör någon skillnad mellan 

generikatillverkare eller andra parter enligt tysk rätt, varför det teoretiskt sett står var och en 

fritt att utöva de föreskrivna åtgärderna. Bolarundantaget infördes emellertid specifikt för att 

möjliggöra ett snabbare inträde för generikatillverkare på marknaden, varför dess 

tillämplighet, de facto, är begränsad till sådana åtgärder som vidtagas av generika-

tillverkare.176  

 

Frankrike 

I den franska immaterialrättslagen infördes ett undantag som tar sikte på marknads-

godkännande i artikel L.613-5 d). Bestämmelsen föreskriver att ett patent inte hindrar att 

sådana undersökningar och prövningar som är nödvändiga för att erhålla ett godkännande för 

försäljning av läkemedel sker. Utformningen av undantaget definierar inte vad ett marknads-

godkännande innebär och hänvisar inte tillbaka till den franska läkemedelslagen i fråga om 

generiska preparat.177. Dess räckvidd är således bred och begränsar sig inte till generika-

företag.178 Om regeln är begränsad till att de facto endast omfatta åtgärder vidtagna av 

generikatillverkare har ännu inte klarlagts. 

 

Storbritannien 

Tidigare hade Storbritannien ett snävt Bolarundantag som endast tillämpades på sådana 

studier som genomfördes i syfte att erhålla försäljningstillstånd enligt det förkortade 

förfarandet. I samband med en lagreform år 2014 infördes ett mer omfattande Bolarundantag 

som täcker alla studier, försök och tester samt andra handlingar som sker i syfte att framskaffa 

sådan data som krävs för att ansöka om försäljningstillstånd – oavsett om försäljningen är av-

sedd att ske i Storbritannien eller inte.179 Ändringen av bestämmelsen tillkom på sin tid för att 

brittisk lagstiftning på området skulle ligga i linje med de flesta andra EU-länders som 

implementerat en bredare version av Bolarundantaget från början.180 För att undantaget ska 

bli tillämpligt krävs enligt brittisk rätt att studierna, försöken eller testerna sker i syfte att ta 

reda på om produkten kan användas på människor eller i veterinärt bruk. Bedömningen för 

om undantaget är tillämpligt sker utifrån om dessa handlingar ger den nödvändiga data som 

                                                 

 
176 Crosse m.fl, i not 122 a.a., s. 713. 
177 Crosse m.fl, i not 122 a.a., s. 712. 
178 Roox, i not 175 a.a., s. 20. 
179 The Patents Act 1977, artikel 60(5)(b) 
180 Crosse m.fl, i not 122 a.a., s. 714. 
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krävs för att a) erhålla tillstånd, sälja, tillhandahålla, erbjuda att sälja eller leverera produkten 

någonstans i världen; b) uppfylla alla myndighetskrav som införts i samband med sådant till-

stånd, eller; c) möjliggöra för regeringen eller en myndighet att bedöma lämpligheten av ett 

visst läkemedel för användning på människor.181 Bestämmelsen begränsar sig inte till 

generika utan är även tillämplig i fråga om referensläkemedel. Kommersiell användning av en 

patenterad produkt efter att ha erhållit ett försäljningstillstånd täcks inte av undantaget utan 

förutsätter att företaget i fråga har fått en licens av patenthavaren som ger en nyttjanderätt 

innan en godkänd produkt kan kommersialiseras.182 

 

4. 3. 2 Mindre liberala länder – Australien, Belgien, Schweiz och Sverige 

Australien 

Australien har sedan år 2013 ett Bolarundantag i sin patentlag.183 Bestämmelsen uttrycker ett 

undantag för exploatering av ett läkemedel i syfte att erhålla det myndighetsgodkännande och 

försäljningstillstånd som krävs för att kunna registrera ett läkemedel i det australienska 

registret över läkemedel och varor. Läkemedel och varor som omfattas av registret är sådana 

som är avsedda för terapeutisk användning. IMP och terapeutiska anordningar omfattas 

således inte av Bolarundantaget. Handlingar som sker i att få ett myndighetsgodkännande 

enligt en lag i ett annat land eller en del av ett annat land är emellertid tillåtna och undantas.184  

 

Belgien  

I Belgien införlivade lagstiftaren artikel 10.6 mer eller mindre bokstavligt genom en ändring i 

den belgiska läkemedelslagen istället för att göra en ändring i den belgiska patentlagen.185 Av 

lagen framgår att genomförandet av direktivet innebär att nödvändiga studier, undersökningar 

och andra prövningar är tillåtna för att uppfylla de riktlinjer som anges i läkemedelslagen, 

förutsatt att åtgärderna inte strider mot patenträttigheter eller tilläggsskydd.186 Eftersom det 

inte finns särskilt mycket rättspraxis på området i Belgien är det något oklart vad 

bestämmelsen omfattar utöver det som uttryckligen stadgas. Varken belgisk läkemedelslag 

eller förarbeten erbjuder information om specifika aktiviteter som faller inom ramen för 

undantaget. Det har däremot blivit allmänt accepterat att tillverkning, import och bearbetning 

                                                 

 
181 Crosse m.fl, i not 122 a.a., s. 713. 
182 IPO, Explanatory document, s. 5. 
183 The Patents Act 1990, avsnitt 119A. 
184 Jacobstein m.fl., Bolar exemptions worldwide. 
185 Roox, i not 175 a.a., s. 20. 
186 Artikel 6bis, Belgium Medicines Act. 
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av det aktuella materialet för de nödvändiga undersökningarna är undantagna och således 

tillåtna.187 Förberedelser och utskrifter av material som ska användas i framtida 

marknadsföring av generiska preparat utgör inte patentintrång. Däremot utgör det intrång om 

materialet skulle publiceras och distribueras; Domstolen har uttryckligt konstaterat att sådan 

marknadsföring som sker av ett generiskt preparat innan patentet av referensläkemedlet har 

löpt ut faller utanför ramen för Bolarundantaget. 188   

 

Schweiz 

Av schweizisk lagstiftning framgår att effekten av ett patent inte sträcker sig till sådana 

handlingar som erfordras för erhållande av ett godkännande av ett läkemedel på mark-

naden.189 Undantaget omfattar således alla tänkbara handlingar utförda i syfte att erhålla 

försäljningstillstånd, till exempel prekliniska och kliniska tester, produktion, import samt för-

varing av prover.190 I Schweiz görs en åtskillnad mellan sådana läkemedel som är framställda 

på kemisk väg eller har biologiskt ursprung, och sådana läkemedel som avser IMP, program-

varor och andra föremål för medicinsk användning. Endast de förra är tillåtna. Den exakta 

omfattningen av undantaget och gränsen mellan tillåtet och otillåtet kommersiellt bruk är fort-

farande föremål för rättslig tolkning av domstolarna. 191   

 

Sverige 

Med förebild i de så kallade Bolar provisions som sedan år 1984 gällt i USA i samband med 

the Hatch-Waxman Act, infördes undantaget i svensk patentlagstiftning år 2006 efter en 

lagändring. Av bestämmelsen i 3 § 3 st. 4 p. framgår att förfoganden som undantas från en-

samrätten är studier, prövningar, undersökningar och praktiska åtgärder som är nödvändiga 

för att få ett godkännande för försäljning av ett läkemedel med tillämpning av 4 kap. 13 § 

läkemedelslagen (SFS 2015:315) eller i andra förfaranden för godkännande som har sin grund 

i artikel 10.1-4 i direktiv 2001/83/EG. Fjärde punkten möjliggör således för ett generiskt läke-

medel att testas under ett referensläkemedels patenttid för att sedan kunna börja säljas på 

marknaden direkt vid utgången av patentet. Av lagkommentaren till PL framgår att be-

gränsningen till nödvändiga utnyttjanden finns för att förhindra missbruk av undantaget. 

                                                 

 
187 Crosse m.fl., i not 122 a.a., s. 713. 
188 Ibid. 

189 Artikel 9 c), Legge federale sui brevetti d'invenzione. 
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Andra skyddande uppfinningar än sådana som hänför sig till referensläkemedlet får inte ut-

nyttjas utan tillstånd i de aktuella studierna.192 

 

4. 3. 3 Sammantaget  

Av de länder som lyfts fram i denna framställning, kan konstateras att antalet liberala länder 

är lika många som de mindre liberala beträffande Bolarundantagets omfattning. Att det före-

ligger så skilda uppfattningar medför flera svårigheter. En svårighet är att ansökningar för för-

säljningstillstånd avseende IMP och andra föremål för medicinsk användning tillåts i många 

av de liberala länderna, medan de mindre liberala enbart tillåter att ansökningar sker för 

sådana läkemedel som framställts på kemisk väg eller har biologiskt ursprung. Effekten av 

detta blir att den som i mindre liberalt land ansöker om ett försäljningstillstånd för en IMP be-

går ett intrång i patenthavarens ensamrätt medan det i ett liberalt land är fullt tillåtet. En annan 

svårighet är att Bolarundantaget i vissa länder tillåter att patenterade produkter används i syfte 

att skapa en egen produkt, dvs. som ett hjälpmedel; något som i många länder betraktas som 

ett patentintrång.  

 

4. 4 Försäljningstillstånd 

För att erhålla försäljningstillstånd krävdes tidigare i flertalet europeiska länder att ett fysiskt 

prov på det läkemedel ansökan om tillstånd avsåg bifogades. Detta fysiska prov ansågs kunna 

utgöra patentintrång eftersom det innebar att förberedelser vidtagits för att senare marknads-

introducera läkemedlet. Innan lagändringen i PL år 2006 var generikaföretag därför tvungna 

att avvakta med att bifoga proverna tills det att patentet på referensläkemedlet upphört.193 

Numer gäller att den som ansöker om försäljningstillstånd inte behöver tillhandahålla några 

resultat av prekliniska studier eller kliniska prövningar om sökanden kan visa att det fram-

tagna generiska läkemedlet är en kopia av ett referensmedel som varit godkänt i minst åtta 

år.194 Följden blir i praktiken att tillverkare av generika och vissa andra läkemedel kan erhålla 

ett tillstånd för försäljning utan att behöva lägga samma utrednings- och dokumentations-

resurser som FoU-företag gör. En annan följd är att tillståndet kan erhållas betydligt snabbare 

än vad som annars skulle varit fallet, eftersom studierna och prövningarna är tidskrävande.195  

 

                                                 

 
192 Johnshammar, PLKom, s. 114 f.   
193 Domeij, i not 14 a.a., s. 459. 
194 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 130. 
195 Prop. 2005/06:70, s. 94. 
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I samband med införandet av direktiv 2004/27/EG introducerades en åttaårig tidsfrist för data-

skydd och en tioårig tidsfrist av marknadsexklusivitet för patenthavare.196 Ett generiskt läke-

medel får således inte lanseras på marknaden förrän tio år förflutit från den tidpunkt då FoU-

företaget fick beviljat sin ansökan om tillstånd för försäljning avseende referensläkemedlet.197 

Att tillverka ett generiskt preparat och ansöka om tillstånd för försäljning är således tillåtet 

under tiden ett referensläkemedels patent är aktivt, även om försäljning av preparatet inte får 

ske förrän patentet utgått.  

 

4. 4. 1 Dataskydd  

I samband med införandet av direktiv 2004/27/EG introducerades en åttaårig tidsfrist för data-

skydd och en tioårig tidsfrist av marknadsexklusivitet för patenthavare.198 Dataskyddet är ett 

ekonomiskt skydd för patenthavare och innebär att generikatillverkare kan skicka in en an-

sökan om försäljningstillstånd först när åtta år passerat sedan den dag patenthavaren till 

referensläkemedlet erhöll sitt försäljningstillstånd. Skyddet möjliggör för myndigheter att 

genom ett förkortat förfarande kunna fatta beslut om godkännande för försäljning.199 Kan ett 

generikaföretag visa att det generiska preparatet är bioekvivalent med referensläkemedlet, be-

höver de inte tillhandahålla några egna resultat av prekliniska studier eller kliniska prövningar 

i samband med ansökan, något som påskyndar processen.200 FoU-företagets ekonomiska 

intressen skyddas således under en begränsad period, mot att generikaföretagen sedan kan an-

vända sig av dokumentationen till referensläkemedlet i sin egen ansökan om försäljnings-

tillstånd.  

 

4. 4. 2 Marknadsexklusivitet 

De åtta åren av dataexklusivitet överlappas av en marknadsexklusivitet som varar i tio år.201 

Marknadsexklusiviteten innebär att generikaföretag inte kan marknadsintroducera sina pre-

parat förrän tio år har passerat från den tidpunkt patenthavaren erhöll försäljningstillstånd för 

referensläkemedlet.202  Det medför i praktiken att ett generikaföretag kan skicka in sin an-

sökan om försäljningstillstånd när dataskyddet löpt ut och att den myndighet som beslutar om 

                                                 

 
196 Garland & Larusson, Data Exclusivity, Bolar Exemption and Generic Drugs in the EU, s.128. 
197 Tioårsperioden kan utvidgas till maximalt 11 år, om förutsättningarna i 2004/27/EG artikel 10.1 sista stycket 

är uppfyllda.  
198 Garland & Larusson, i not 196 a.a., s.128 f. 
199 Ibid. 
200 Direktiv 2004/27/EG, artikel 10.1. 
201 Garland & Larusson, i not 196 a.a., s.128. 
202 Garland & Larusson, i not 196 a.a., s.130. 
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försäljningstillstånd kan påbörja sin beslutsprocess från denna tidpunkt. Två år från det att 

dataskyddet löpt ut måste emellertid passera innan det generiska preparatet får lanseras på 

marknaden. Därmed kan generika inte göra ett marknadsinträde förrän tio år har förflutit från 

det ursprungliga godkännandet för referensläkemedlet.203 I artikel 10.1.4 direktiv 2001/83/EG 

och artikel 14.11 förordning (EG) nr 726/2004 har forskande läkemedelsföretag ytterligare en 

möjlighet att förlänga den tvååriga marknadsexklusiviteten med ett år, om företaget under 

dataskyddets löptid erhåller ett godkännande för en eller fler nya indikationer hos det 

patenterade läkemedlet.204 Tack vare Bolarundantaget kan generikatillverkare emellertid vidta 

åtgärder så som studier och andra försök som är nödvändiga för att få ett myndighets-

godkännande, under tiden som ett patent löper, även om lansering på marknaden är för-

bjuden.205 

                                                 

 
203 Ibid. 
204 För att få ett sådant godkännande krävs att den eller de nya behandlingsindikationerna har bedömts medföra 

en väsentlig högre medicinsk nytta jämfört med existerande behandlingsformer. Europeiska Kommissionen har 

publicerat riktlinjer för innebörden av dessa rekvisit, se European Commission, Guidance on elements required 

to support the significant clinical benefit. 
205 Barnden, i not 166 a.a., s. 1. 
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KAPITEL 5: GENERIKAFÖRETAG KONTRA FoU-FÖRETAG 

Kapitlet avser illustrera FoU-företags och generikaföretags olika möjligheter att ta plats på 

läkemedelsmarknaden. Inledningsvis redogörs för de möjligheter FoU-företag har att förlänga 

sin patenttid. Vidare beskrivs de åtgärder och metoder som FoU-företag använder sig av för 

att utesluta generikaföretag från marknaden. Därefter följer en beskrivning av generisk sub-

stitution och föreskrivning, dess påverkan på läkemedelsmarknaden och vilka konsekvenser 

dessa medför ur ett forsknings- och utvecklingsperspektiv.  

 

5. 1 FoU-företags åtgärder för att utesluta generikaföretag från marknaden 

FoU-företag som har tagit patent på referensläkemedel har ett intresse av att behålla sitt 

monopol på marknaden så länge som möjligt. Som framkommit i avsnitt 2. 6 är ett sätt att 

förlänga patentets skyddstid att ansöka om tilläggsskydd. Reglerna om tilläggsskydd infördes 

för att kompensera FoU-företag för den tidsförlust som uppstår till följd av att generika-

tillverkare kan ta sig in på marknaden i samma ögonblick som det patentet på referens-

läkemedlet löper ut.  

 

Utöver tilläggsskyddet skyddas FoU-företag av dataskyddet och skyddet för marknads-

exklusivitet, jfr. avsnitt 4.4.1 och 4.4.2. Dessa skydd fördröjer också generikaföretags inträde 

på marknaden. FoU-företag som innehar ett patent på ett läkemedel har vidare utvecklat 

strategier för att bredda och förlänga sin skyddstid och monopolställning på marknaden.206 En 

vanlig metod som FoU-företagen använder sig av är att skicka in flera ansökningar för samma 

läkemedel för att skapa ett så kallat patentkluster. Syftet är att fördröja och hindra generiska 

preparats inträde på läkemedelsmarknaden. Klustret kan medföra att konkurrenter blir osäkra 

på om de kan börja utveckla ett generiskt läkemedel utan att göra intrång i något av de patent 

som FoU-företaget ansökt om. Ett läkemedel kan skyddas av upp till 1300 stycken patent eller 

ansökningar under handläggning inom Europa; det gör att generikaföretag kan behöva gå 

igenom allihop innan ett marknadsinträde är möjligt, något som drar ut på processen.207  

 

FoU-företag använder sig också av så kallade avdelade patentansökningar för att göra det mer 

komplicerat för generiska kopior att ta sig in på läkemedelsmarknaden. Avdelade ansökningar 

lämnas ofta in till det europeiska patentverket (EPO) och är ett legitimt sätt att dela upp en 

                                                 

 
206 Kommissionen, i not 17 a.a., s.10 f. 
207 Ibid. 
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huvudansökan.208 Avdelandet medför varken en möjlighet att utvidga innehållet i den 

ursprungliga ansökan eller en förlängning av skyddstiden, men gör att granskningen av den 

avdelade patentansökan fortsätter även om huvudansökan skulle dras tillbaka eller upphävas. 

Det är något som skapar svårigheter för generikaföretag som försöker få klarhet i rättsläget för 

att kunna börja tillverka sina generiska preparat.209 

 

Ytterligare ett effektivt sätt för patenthavare att förhindra generikatillverkares inträde på 

läkemedelsmarknaden är att inleda en patenttvist. På detta sätt kan patenthavare se till att 

deras patent respekteras, samtidigt som tvister skapar hinder för generikaföretag att lansera 

sina produkter på marknaden. I vissa fall kan forskande läkemedelsföretag gå så långt att de 

inleder en patenttvist i syfte att avskräcka generikaföretag från att gå in på marknaden, snarare 

än för att skydda sina patent.210 Det har även hänt att patenthavare i fasen innan processen 

åberopat grundpatentet, för att sedan i tvistemålet stödja patentintrånget på ett 

tilläggspatent.211 Förfarandet fördröjer ytterligare för generiska preparat att få tillträde till 

marknaden. 

 

5. 2 Diskriminering av forskande läkemedelsföretag? 

För att stävja de skenande läkemedelskostnaderna i Sverige skedde en lagändring som varit 

gällande sedan år 2002. Lagändringen innebar att apotek alltid ska byta ut ett läkemedel mot 

ett annat medicinskt utbytbart till lägre pris om inte föreskrivaren av läkemedlet motsätter sig 

det av medicinska skäl, eller patienten väljer att betala prisskillnaden för att få det dyrare läke-

medlet (generisk substitution), se 21 § lag om läkemedelsförmåner m.m. (SFS 2002:160). 

Generisk substitution innebär således att apoteket ska byta ut vissa föreskrivna läkemedel mot 

de billigaste likvärdiga läkemedlen som finns i lager. Två läkemedel är utbytbara med 

varandra om det generiska läkemedlet har samma aktiva substans och beredningsform som ett 

tidigare godkänt referensläkemedel.212 När riksdagen antog lagen om läkemedelsförmåner, 

var det bakomliggande argumentet att det finns flertalet läkemedel som har närmast identiska 

medicinska effekter till följd av samma substanser. Detta, menade riksdagen, innebar att 

många sjukdomar kunde botas med hjälp av billigare alternativ än patenterade läkemedel. 

                                                 

 
208 Kommissionen, i not 17 a.a., s. 11. 
209 Ibid. 
210 Ibid. 
211 Kommissionen, i not 17 a.a., s. 12. 
212 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 137.  
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Byten på apoteken mellan patenterade och generiska läkemedel förändrar inte den behandling 

patienten får, men gör att patienten kan spara pengar.213 

 

Generisk substitution förekommer runt om i Europa i olika utföranden och har inneburit en 

betydande minskning av läkemedelskostnader för samhället i sin helhet.214 Att byta ut ett 

läkemedel till det billigaste alternativet innebär viss risk för degeneration av varumärken utan 

att de företag som drabbas har möjlighet att motverka det. Det har förts diskussioner om 

möjligheten att ta steget vidare och införa generisk föreskrivning i Sverige som en följd av 

generisk substitution. Det skulle innebära att det billigaste preparatet är det som skrivs ut av 

läkaren på ett sådant sätt att alla preparat som är utbytbara kallas vid sitt generiska namn i 

stället för handelsnamnet.215 Förespråkare av ett sådant system är bland andra the World 

Health Organization, Socialstyrelsen, Sveriges Allmänläkare och Föreningen för generiska 

läkemedel.216 Förespråkare menar att det skulle medföra en ökad patientsäkerhet och tids-

effektivitet eftersom användningen av namnet på substansen minskar risken för hanteringsfel 

så som förväxlingar mellan läkemedel och att det tar mindre tid att förklara det generiska ut-

bytet på apotek. Motståndare menar att det saknas starka incitament för att införa en sådan 

föreskrivning på nationell nivå, med hänsyn till konsekvenserna och de begränsade fördelar 

substitutionen medför för patienten. Inte bara kostnaden av att modifiera och anpassa journal-

systemen och befintliga läkemedelslistor skulle begränsa fördelarna; det skulle fortsättnings-

vis behöva förklaras för patienten vad generisk föreskrivning innebär vid uthämtande av 

recept.217 Oavsett generisk substitution eller föreskrivning, blir följden att referensläkemedel 

väljs bort till förmån för billigare, generiska kopior; något som gynnar de offentliga 

finanserna men kan tänkas minska incitamentet för FoU-företag att utveckla nya läkemedel. 

Ytterligare en följd blir att belöningsprincipen, som patentsystemet bygger på, inte upprätt-

hålls fullt ut, dvs. att den som gjort en värdefull insats för samhällets bör belönas.218  

                                                 

 
213 Prop. 2013/14:93 s 141. Se även Lundin m.fl. Generikareformen pressade läkemedelspriserna. 
214 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 137. 
215 Se yttrande från FGL, Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. 
216 Levin m.fl., i not 11 a.a., s. 155. 
217 Se yttrande från FGL, Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. 
218 Bernitz m.fl., i not 34 a.a., s. 156. 
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KAPITEL 6: ANALYS 

I det följande analyseras den intressekonflikt som råder mellan FoU-företag och generika-

företag. Kapitlet skildrar inte bara problemen bakom dagens reglering av experiment-

undantaget och Bolarundantaget, utan lyfter också fram de huvudfrågor och följdfrågor som 

inledningsvis ställdes under avsnitt 1.3. Frågorna besvaras i turordning. 

 

6. 1 Intressekonflikten mellan FoU-företag och generikaföretag 

Som framgått i avsnitt 2. 1 är de innovativa läkemedelsföretagen oerhört beroende av 

framgångsrik forskning och utveckling av nya läkemedel. Företagen satsar stora resurser på 

forskning inom ett visst läkemedelsområde för att ta fram av en produkt som sedan kan 

patenteras. Generiska läkemedelsföretag, å andra sidan, bedriver ingen egen forskning och 

deras resurser går till effektiv produktion och marknadsföring. Läkemedelspatent är ett in-

vecklat och komplext område som skapar konflikter mellan olika intressenter. Ett av huvud-

problemen rör FoU-företagens intresse av att behålla sina monopol på läkemedelsmarknaden 

under så lång tid som möjligt, och generikaföretags motstående intressen av att kunna utföra 

nödvändiga förberedelser under patentets löptid för att sedan marknadsintroducera generiska 

preparat i samma stund som patentet löper ut. 

 

Patentsystemet som är utformat för att ge patenthavare en ensamrätt till sina uppfinningar un-

der en viss tid, har inskränkts genom lagstadgade undantag som lagstiftaren ansett behövs för 

att främja innovation. Syftet med patent är att skyddet ska garantera en kommersiell av-

kastning av den produkt patenthavaren uppfunnit, en avkastning som ska gå till patent-

havaren. Användning av en patenterad uppfinning som inte inkräktar på den kommersiella 

användningen har därför tillåtits.  

 

6. 2 Experimentundantaget och Bolarundantaget i olika patentlagstiftningar 

De flesta EU-länders patentlagstiftningar föreskriver att det är tillåtet att utföra experiment 

med avseende på en patenterad uppfinning utan att först begära patenthavarens medgivande 

(experimentundantaget).219 Det finns emellertid länder som tolkat undantaget på ett sådant sätt 

att det omfattar alla sorters experiment på och med uppfinningen, oavsett syfte, inklusive 

kliniska prövningar på patenterade läkemedel - om dessa prövningar sker i syfte att fastställa 

läkemedlets effekt och medicinska indikationer som inte framgår av referensläkemedlets 

                                                 

 
219 Se avsnitt 3. 1.  
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patent. Skulle de kliniska prövningarna ske i syfte att lansera ett nytt läkemedel på 

marknaden, skulle det således inte vara tillåtet. Som en konsekvens, har många europeiska 

länder valt att hålla isär experimentundantaget från Bolarundantaget, som utgör ett 

komplement och omfattar kliniska prövningar i syfte att få ett försäljningstillstånd. 

 

1. Vilka likheter och olikheter finns typiskt sett i skilda länders patentlagstiftningar avseende 

experimentundantaget och Bolarundantaget? Vilka konsekvenser kan olika utformningar av 

experimentundantaget ha för forskning och teknisk utveckling? 

 

Experimentundantaget 

Frågan har utretts i kapitel 3 ovan, där Belgien och Tyskland lyftes fram som länder som före-

träder en mer liberal tolkning av experimentundantaget, medan Storbritannien och Sverige 

tillhör den skara som är mer restriktiva i sin tillämpning av det. En del länder gör en skillnad 

mellan sådana experiment som utförs i kommersiellt respektive icke-kommersiellt syfte, 

medan andra tillåter både och. Som utgångspunkt är en sådan distinktion problematisk, 

eftersom forskning bedrivs på olika sätt för olika syften. Till exempel bygger kommersiell 

forskning även på grundforskning som görs vid universitet och andra forskningsinstitutioner, 

varför det är svårt att veta var gränsen går för vad som utgör vad. I vissa länder fokuserar 

domstolarna på om experimentet skett i syfte att ta reda på något nytt om den patenterade 

uppfinningen i sig, dvs. om experimentet skett i vetenskapligt syfte eller om uppfinningen ut-

gjort ett hjälpmedel som använts vid utförandet av ett experiment för att åstadkomma något 

helt nytt. En sådan distinktion har i några länder ansetts vara en fråga om huruvida 

experimentet sker på eller med en uppfinning, där majoriteten tycks vara av uppfattningen att 

experiment på en uppfinning sker i vetenskapligt syfte för att främja teknisk utveckling, 

medan experiment med en uppfinning i stället sker med ett kommersiellt bakomliggande 

intressen.220  

 

Schweiz är ett av de länder som tillåtet experiment med läkemedlet samt användning av det i 

undervisningssyfte. Det kan argumenteras för att en schweizisk rätt genom sin extensiva 

tillämpning av experimentundantaget därmed främjar forskning och teknisk utveckling i 

större utsträckning än många andra länder. På samma gång kan argumenteras för att patent-

                                                 

 
220 Se avsnitt 3. 2. 2 sista stycket. 
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havares ensamrätter åsidosätts genom en sådan reglering samtidigt som den effektiva patent-

tiden minskar. 

 

En konsekvens som uppstår av att varje europeiskt land har sina egna nationella regler att för-

hålla sig till är att tolkningen av experimentundantagets omfattning varierar. Det resulterar i 

att en handling som är tillåten i ett land är otillåten i ett annat och därmed utgör patentintrång. 

Det innebär vidare en obalans för forskningsverksamheten som sådan, eftersom det finns 

forskningsteam som arbetar internationellt och består av forskare från olika delar av världen. 

Forskarna får olika regler att förhålla sig till och risken för att ett intrång sker blir därmed på-

taglig. 

 

Bolarundantaget  

Frågan har utretts i kapitel 4 ovan. Majoriteten europeiska länder har valt att skilja 

experimentundantaget från Bolarundantaget, som utgör ett komplement och omfattar kliniska 

prövningar för att få ett försäljningstillstånd. Bolarundantaget tillkom för att göra det lättare 

för generikaföretag att lansera kopior av patenterade referensläkemedel i samma stund som 

patenttiden upphör att gälla. Direktivet 2004/27/EG var avsett att harmonisera medlems-

staternas tillämpning för att uppnå en inre marknad med gemensamma och enhetliga regler. 

Bestämmelsen om Bolarundantaget var öppen för tolkning. Det ledde till att betydande 

skillnader beträffande undantagets omfattning uppstod i samband med genomförandet av 

direktivet. Direktivet preciserar inte de handlingar som är tillåtna, utan stadgar i stället att det 

är tillåtet att genomföra de nödvändiga studier och försök som krävs för att få ett försäljnings-

tillstånd. Vad som betraktas som nödvändigt och inte har varit, är och kommer att förbli en 

kontroversiell fråga till dess att rättsläget avgörs. Som framkommit i kapitel 4 är be-

stämmelsen i vissa länder begränsad till generika och biologiskt likartade produkter, medan 

andra länder också undantar innovativa, medicinska produkter. Utformningen av undantaget 

har även skapat diskussioner kring huruvida tillverkning, leverans och import av en viss 

medicinsk produkt är tillåtet, om det är nödvändigt för att få ett försäljningstillstånd. Svaret på 

frågan är avgörande för generikaföretag som vill konkurrera med FoU-företag, men också för 

FoU-företag som konkurrerar sinsemellan. Idag har endast ett fåtal patentlagstiftningar ett 

Bolarundantag som uttryckligen undantar sådana åtgärder.  

 

Liksom för experimentundantaget innebär Bolarundantaget att något som är tillåtet i ett land 

är otillåtet i ett annat. Olikheterna kan resultera i patenträttsliga tvister som drar ut på tiden 
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och hindrar nya läkemedel från att lanseras på marknaden. Konsekvenserna blir således tvärs 

emot syftet med patentsystemet, dvs. att främja innovation. Det går också emot samhällets in-

tresse av att kunna ha möjligheten att välja mellan olika läkemedel – framförallt i en tid där 

antalet sjukdomar i världen ständigt ökar och behovet av nya, mer effektiva behandlingar är 

större än någonsin. I skälen till direktiv 2004/27/EG framgår att det krävs en anpassning av 

nationella lagar och författningar i de fall där det förekommer skillnader i fråga om grund-

läggande principer för att den inre marknaden ska fungera väl. Som utformningen av Bolar-

undantaget ser ut idag, krävs en ytterligare anpassning om direktivets målsättning med en väl-

fungerande inre marknad ska uppnås.  

 

Sammantaget 

Konsekvenserna för forskning och teknisk utveckling kan resultera i två utfall; en alltför 

restriktiv tillämpning av de två undantagen kan leda till att FoU-företag behåller sina 

monopolställningar och att konkurrensen på läkemedelsmarknaden minskar. Detta är inte 

eftersträvansvärt ur ett samhällsperspektiv, eftersom behovet av nya, effektiva läkemedel 

ständigt ökar. En alltför extensiv tolkning av undantagen innebär i stället att fler generika-

företag konkurrerar om en plats på marknaden och att fler alternativ står till buds för männi-

skor i behov av läkemedel – på bekostnad av FoU-företag vars incitament att forska fram och 

utveckla nya läkemedel minskar.  

 

- Bör utformningen av undantagen förändras? 

 

Både förespråkare och motståndare till mer extensiva tolkningar av de två undantagen tror på 

det grundläggande innovationsfrämjande syftet med patentsystemet. Ett mer restriktivt undan-

tag kommer att innebära större immateriella rättigheter, eftersom robusta patenträttigheter 

medför incitament till innovatörer att investera i forskning och utveckling. Omvänt kan en 

alltför restriktiv tolkning av undantagen innebära att den tekniska utvecklingen minskar 

successivt, eftersom möjligheten att experimentera och vidta andra åtgärder med en 

patenterad produkt minskar. Ett problem som kan uppstå när generikatillverkare tillåts an-

vända referensläkemedel för att erhålla ett försäljningsgodkännande, är att patenthavarens 

kommersiella intressen skadas. Medan FoU-företag investerar både tid och pengar i att ta 

fram nya läkemedel, kan generikaföretag med hjälp av undantagen erhålla sina försäljnings-

tillstånd på FoU-företagets bekostnad. Det innebär i praktiken att en laglig form av ”free-

riding” uppstår, något som FoU-företagen bör kompenseras för. 
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Utformningen av experimentundantaget och dess omfattning är tydligare än Bolarundantaget, 

eftersom det preciserar vilka handlingar som får utföras på en patenterad uppfinning, dvs. 

forskning, studier och experiment är tillåtna. I utformningen bör tilläggas i vilket syfte dessa 

handlingar får utföras för att vara tillåtna, om tillämpningen av undantaget ska kunna bli en-

hetlig länderna emellan. Det kan bli problematiskt att utforma undantaget på ett sådant sätt att 

det redogör för en uttömmande uppräkning av alla tillåtna och otillåtna handlingar; till 

exempel skulle det inte vara tillräckligt att uttrycka att forskning, studier och experiment är 

tillåtna endast i vetenskapligt syfte, eftersom det finns forskning som både är vetenskaplig och 

kommersiell. Vad som däremot skulle kunna vara framgångsrikt, är att utforma undantaget på 

ett sådant sätt att det uttryckligen stadgar om forskning, studier och experiment på eller med 

uppfinningen är tillåtna, varefter unionsdomstolen får tydliggöra bestämmelsens innebörd och 

framhålla distinktionen mellan på och med. Någon utvidgning av undantaget behövs således 

inte, däremot behövs ett tydliggörande av dess omfattning. Ett alltför liberalt förhållningssätt 

till undantaget kan resultera i att patentskyddets betydelse minskar, något som i sin tur 

kommer resultera i att färre FoU-företag vill bidra till att främja innovation inom läkemedels-

branschen.  

 

Syftet med genomförandet av EU-direktivet 2004/27/EG var, som tidigare nämnt, att harmo-

nisera medlemsstaternas reglering beträffande åtgärder som får och inte får vidtas i syfte att 

erhålla ett försäljningstillstånd. Att bestämmelsen är utformad som den är innebär onekligen 

att den är öppen för tolkning, något som genomförandet av direktivet var avsett förhindra i 

ljuset av hur det tidigare experimentundantaget hade tillämpats. Bolarundantaget skulle 

antingen behöva utformas på ett sätt där ’nödvändiga åtgärder’ specificeras, alternativt skulle 

EU-domstolen behöva slå fast bestämmelsens innebörd och omfattning så att generikaföretag 

och FoU-företag vet vilka ramar de måste hålla sig inom.  

 

6. 3 Tillverkning av generika och försäljningstillstånd under patenttiden 

Under lång tid har det diskuterats om kliniska tester omfattas av experimentundantaget. FoU-

företag menar att sådana förfaranden inkräktar på den ensamrätt ett patent medför och således 

utgör patentintrång, eftersom generikaföretagens kommersiella intressen ligger bakom de 

kliniska testerna. Generikaföretag menar i stället att sådana tester inte har ett kommersiellt 

värde och är en del av de rättigheter experimentundantaget för med sig.  
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När frågan blev föremål för domstolsprövning i USA, konstaterade domstolen att kliniska 

tester innebär en överträdelse av patenthavares ensamrätt som inte omfattas av experiment-

undantaget. Avgörandet medförde i praktiken en förlängd patenttid för de FoU-företag som 

tagit patent på referensläkemedel, och placerade generikaföretag i en underlägsen position där 

det blev svårare att inträda på marknaden. Till följd av avgörandet infördes Bolarundantaget 

för sådana kliniska tester som inte omfattats av experimentundantaget. Undantaget möjlig-

gjorde således för generikaföretag att vidta sådana åtgärder som ansågs nödvändiga för att er-

hålla försäljningstillstånd, under den pågående patenttiden för ett referensläkemedel.  

 

Därefter har flertalet skydd införts i syfte att skydda FoU-företag och begränsa generika-

företags möjligheter att introducera generiska preparat på läkemedelsmarknaden. I samband 

med införandet av direktiv 2004/27/EG introducerades en åttaårig tidsfrist för dataskydd samt 

en tioårig tidsfrist av marknadsexklusivitet för innehavare av patent. Skydden som huvud-

sakligen är till förmån för FoU-företag innebär också att ett generikaföretag under vissa förut-

sättningar inte behöver tillhandahålla några egna resultat av prekliniska studier eller kliniska 

prövningar i samband med ansökan om försäljningstillstånd. Genom att hänvisa till doku-

mentationen behöver ingen tillverkning av det patenterade referensläkemedlet ske, varför 

något kommersiellt utnyttjande heller inte kan anses föreligga när ansökan om försäljnings-

tillstånd skickas in. Generikaföretagen måste emellertid avvakta till dess att dataskyddet löpt 

ut innan de kan ansöka om försäljningstillstånd. Därefter måste de vänta ytterligare två år 

innan de kan lansera sitt preparat på marknaden, till dess att marknadsexklusiviteten som 

överlappar dataskyddet upphört att gälla.   

 

På grund av att tillverkningen av nya, effektiva läkemedel är en utdragen och osäker process, 

och att läkemedel inte får placeras på marknaden förrän det godkänts för försäljning, blir den 

effektiva patenttiden ibland inte längre än åtta år. Ett referensläkemedels effektiva patenttid 

motsvarar således inte det lagenliga patentets giltighetstid. Av denna anledning infördes så 

småningom ett tilläggsskydd till förmån för FoU-företag som innebar en förlängd patenttid 

motsvarande maximalt fem år från det att grundpatentet utgått. Tilläggsskyddet utgör ytter-

ligare ett hinder för generikaföretag att bereda ett läkemedel för försäljning. Den förlängda 

skyddstiden för patenthavare innebär egentligen inte någon stor nackdel för generikaföretag. 

Tidigare förlorade de tid på att de inte fick vidta nödvändiga åtgärder i syfte att erhålla 

försäljningstillstånd under tiden som ett patent löpte. Bolarundantaget som nu tillåter sådana 

förberedelser besparar generikaföretag tid, eftersom ett marknadsinträde kan ske i samma 
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stund som patentet till referensläkemedlet upphör att gälla. Att generikaföretags position i 

förhållande till patenthavare blivit bättre är därmed ett faktum, men innebär det nödvändigtvis 

att patenthavares ställning försämrats? Att generikaföretag tillåts göra provtagningar och 

ansöka om försäljningstillstånd under patenttiden medför egentligen ingen reell skada för 

patenthavaren under patenttiden. Det är effekterna av generikaföretagens förmåner som 

uppstår när patentet löper ut som kan skapa olägenheter för patenthavare.  

 

  2. Är det möjligt för generikaföretag att tillverka ett läkemedel och bereda det för   

   försäljning innan patentet för ett referensläkemedel har löpt ut?  

 

Splittrade uppfattningar om hur undantagen ska tolkas kan leda till att möjligheten att till-

verka och bereda läkemedel för försäljning under patenttiden kan besvaras både jakande och 

nekande. Jakande i den del att vissa länder tillåter att alla nödvändiga åtgärder utförs som 

krävs för att få ett försäljningstillstånd, inklusive marknadsföring och beredning. Den mest 

extensiva tolkning och tillämpning av Bolarundantaget skulle kunna medföra att också till-

verkning av ett generiskt läkemedel är tillåtet om det anses nödvändigt för att få ett 

försäljningstillstånd. Tillståndet kan sedan erhållas om samtliga kriterier för det är uppfyllda, 

men det förutsätter att åtta år passerat från det att FoU-företaget erhöll sitt tillstånd för det 

patenterade referensläkemedlet. Tillståndet innebär inte per automatik att någon försäljning av 

läkemedlet får förekomma när patentet löpt ut och patenthavarens ensamrätt inte längre kvar-

står. Det resulterar i att beredning och tillverkning av läkemedlet inte är möjligt förrän 

patentet till referensläkemedlet upphört.  

 

Trots att experimentundantaget och Bolarundantaget varit fördelaktiga för generikaföretag, 

har även åtgärder vidtagits för att patenträtten ska behålla sin starka position. Dataskyddet, 

marknadsexklusiviteten och tilläggsskyddet står nämligen i vägen för att generikaföretag i 

praktiken ska kunna dra nytta av rättigheten att kommersiellt utnyttja referensläkemedlet 

under patenttiden. Det innebär att patenträttens ställning trots allt är stark i förhållande till 

dess undantag. 

 

- Påverkar tilläggsskyddet möjligheten att marknadsintroducera ett generiskt läkemedel? 

 

Att den effektiva patenttiden inte motsvarade den lagenliga ansågs orättvist, varför tilläggs-

skyddet infördes som kompensation. Tilläggsskyddet ger ett skydd under maximalt fem år 
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och är beroende av hur lång tid det tagit att få läkemedlet godkänt för försäljning. Skyddet 

börjar att gälla den dag skyddstiden för grundpatentet löper ut och dess giltighetstid motsvaras 

av den tid som förflutit från dagen då ansökan om försäljningstillstånd. Oavsett hur lång 

tilläggstiden blir, innebär det att det tar längre tid för generikaföretag att få sina läkemedel 

lanserade på marknaden.   

 

Skyddet har inneburit en förbättring av situationen för den forskande läkemedelsindustrin. 

Eftersom generikatillverkare nu har en möjlighet att utföra alla åtgärder som anses nöd-

vändiga för att kunna erhålla ett försäljningstillstånd under tiden som ett referensläkemedel är 

skyddat av patent, utgör tilläggsskyddet ingen större nackdel för dem. Den mest omfattande 

effekten av skyddet är att generikatillverkare kan behöva vänta upp till fem år efter att 

referensläkemedlets grundpatent löpt ut innan de kan marknadsintroducera sina generiska 

preparat. Skulle ett generikaföretag lansera sitt läkemedel i skarven mellan ett patents upp-

hörande och beviljandet av ett tilläggsskydd, finns en risk att FoU-företaget kommer att 

stämma dem för patentintrång till följd av tilläggsskyddet. I en sådan situation måste 

generikaföretaget kunna visa att de varit i god tro för att undkomma ansvar. Av vad som 

framgått ovan bör frågan om påverkan på marknadsintroduktionen besvaras nekande. 

Tilläggsskyddet påverkar inte möjligheten att marknadsintroducera ett generiskt läkemedel, 

utan påverkar endast när det kan introduceras. 
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KAPITEL 7: AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

I detta avslutande kapitel lyfter jag fram några egna reflektioner som uppkommit under 

arbetets gång. Reflektionerna bygger huvudsakligen på den information som finns i fram-

ställningen, men sträcker sig också i viss mån utanför dess gränser.  

 

Ersättning till FoU-företag till följd av generisk substitution och/eller föreskrivning 

Av vad som framkommit i uppsatsen kan konstateras att FoU-företag investerar stora summor 

pengar och tid motsvarande flera år för framtagningen av nya läkemedel. Upptäckten av en ny 

substans med terapeutiska effekter är långtifrån tillräcklig för att kunna tillverka ett läke-

medel, eftersom substansen måste optimeras och testat på flera olika sätt under en period som 

i genomsnitt motsvarar sju år. När substansen sedan optimerats och testats måste ytterligare 

studier genomföras för att kunna se substansens toxicitet och de effekter läkemedlet har. Där-

efter ska läkemedlets effektivitet testas och utvärderas, innan företaget kan skicka in en an-

sökan för försäljning. Erhålls ett godkännande för försäljning kan tillverkningen av läke-

medlet påbörjas. Av olika orsaker är det sedan endast nio procent av alla substanser som 

godkänns blir föremål för inträde på läkemedelsmarknaden.221 FoU-företaget bär samtliga 

kostnader som uppstår under framtagningen av läkemedlet, oavsett om ett tillstånd erhålls 

eller inte. 

 

Processen är onekligen omfattande på grund av de noggranna kontroller som ställs på läke-

medel för att garantera människor bästa möjliga trygghet. Utöver vad som framgått av denna 

framställning finns ytterligare reglering på läkemedelsområdet som tar sikte på produktion, 

distribution och användning av läkemedel. Genom den sammantaget komplexa processen, kan 

FoU-företag patentera sina resultat och öka utsikterna till ekonomisk avkastning, men trots att 

den lagenliga patenttiden motsvarar maximalt 25 år för läkemedel, blir den effektiva 

patenttiden i praktiken betydligt kortare. Den genomsnittliga skyddstiden för patent på andra 

uppfinningar än läkemedel är nio till tio år. Det tar mellan tio och tolv år att utveckla ett 

läkemedel men den effektiva patenttiden blir ofta inte längre än åtta till tretton år. Det innebär 

en förlust av FoU-företagets monopolställning på marknaden motsvarande tolv till sjutton år. 

Eftersom läkemedelsindustrin innebär betydligt högre investeringskostnader och chansen till 

att få marknadsintroducera läkemedel är låg, kan det ifrågasättas om systemet idag är rättvist. 

                                                 

 
221 Se ’Bild 2’ under avsnitt 2. 6 som illustrerar processen för framtagningen av ett nytt läkemedel 
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Generikaföretag har idag en möjlighet att hänvisa till den dokumentation ett FoU-företag 

sammanställt i samband med de nödvändiga tester de utfört för att kunna erhålla ett 

försäljningstillstånd – så länge referensläkemedlet varit godkänt i åtta år inom EES eller EEG. 

Det innebär inte bara en tidsbesparing att generikaföretagen inte behöver dokumentera några 

egna tester till grund för sin ansökan om försäljningstillstånd, utan också att kostnader för 

studier och tester besparas. Generikaföretagen kan således ansöka om ett tillstånd snabbare än 

de annars kunnat. Förenligheten med syftet bakom patentsystemet kan ifrågasättas.  

 

Tillgodoses patentsystemets belöningsprincip genom generikaföretagens lovliga åberopande? 

Främjas innovation när generikaföretag tillåts åberopa den dokumentation som sammanställts 

av FoU-företag? Innovation innebär nyskapande. Ett generiskt preparat utgör en kopia av 

något som redan existerar. På samma sätt som att kliniska tester enligt svensk rätt inte anses 

utgöra forskningsverksamhet utan istället utgör ett utnyttjande av en redan existerande upp-

finning, kan generiska preparat ses som en bearbetning av ett original.  

 

Om en systemmässig jämförelse görs med upphovsrättslagen, så medför en bearbetning av ett 

original en skyldighet att betala ersättning till den som är skapare av originalverket, under den 

tid verket skyddas av upphovsrätten. Denna ersättning kallas ”royalty” och tillgodoser 

upphovsmannens ekonomiska intressen. Organisationer för upphovsrätt inkasserar pengar 

från licenstagare och fördelar dem på ett sådant sätt att upphovsmannen till ett verk alltid får 

ersättning varje gång verket på något sätt kopieras. På samma sätt som inom upphovsrätten, 

borde det inom patenträtten finnas möjlighet för FoU-företag att erhålla någon form av er-

sättning från generikatillverkare som nyttjar sammanställd dokumentation om ett referens-

läkemedel för att kunna tillverka kopior av det – åtminstone till den tidpunkt då det lagenliga 

patentskyddet löper ut. Ytterligare en anledning som talar för att ekonomisk ersättning till 

FoU-företag ska utgå, är den generiska substitution som idag pågår och den generiska före-

skrivning som kan bli aktuell i framtiden. Att staten främjar användandet av generiska sub-

stitut framför referensläkemedel för att gynna de offentliga finanserna kan tänkas minska 

FoU-företagens incitament att utveckla nya läkemedel. En djupgående analys av ett system 

som bättre tillgodoser patenthavarens ekonomiska intressen kommer inte att tas upp i denna 

uppsats, men föreslås i stället som ett intressant område för vidare undersökning.  
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