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Sammanfattning 

Patenträttens syfte är att skapa balans mellan incitament till innovation och allmänhetens till-

gång till uppfinningar. Regleringen kring läkemedelspatent är speciell ur världshälso-

perspektiv. Forskning inom läkemedelsområdet erbjuder kontinuerlig förbättring av produkter 

men kräver också rimliga garantier till avkastning på forskningsinsatserna. Denna utredning 

behandlar evergreening, en typ av strategisk patentering som läkemedelsföretag använder sig 

av för att förlänga skyddstiden på marknaden. Från samhällets synpunkt är tillfälligt utebliven 

konkurrens priset för patenträtten. Men frågan är hur högt pris samhället accepterar när 

monopolsituationerna blir allt längre. Evergreening kan genomföras utan att gällande 

patenterbarhetskrav åsidosätts. Däremot kan sådana strategier ifrågasättas mot patentlag-

stiftningens mål att tillhandahålla tidsbegränsad (samhällsnyttig) ensamrätt. Mot de objektivt 

motiverbara kraven ställs nämligen syftet bakom patenträtten. Evergreening bryter mot detta, 

eftersom företeelsen gynnar den enskilde patenthavaren och sannolikt leder till lägre utfall för 

forskning och utveckling. Evergreening rubbar den eftersträvade balansen och kan därför inte 

anses vara en strategi som är förenlig med patenträttens syfte. Ett anpassat ansökningsför-

farande för läkemedelspatent kunde vara ett effektivt och genomförbart sätt att komma till 

rätta med evergreening av läkemedelspatent och återställa balansen både i patentsystemet och 

i samhället. 

 

Utredningen aktualiserar förutom det rättsliga perspektivet även ekonomiska och etiska 

aspekter. 
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Förkortningar  
 
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
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1. Introduktion 

1.1.	  Bakgrund	  

Läkemedelsbranschen investerar årligen nio miljarder kronor i forsknings- och utvecklings-

arbete i Sverige.1 Immateriella rättigheter, särskilt patent, anses ofta avgörande för läke-

medelsföretagens möjlighet att investera i forskning och utveckling (F&U). Det ligger i 

sakens natur att företag eftersträvar en så lång skyddad ställning på marknaden som möjligt. 

Det ursprungliga patentskyddet kan eventuellt kompletteras genom tilläggsskydd/supplement-

ary protection certificate [cit. SPC]2 och anslutande patent samt även stöttas genom varu-

märkesprofilering. Den farmaceutiska sektorn skiljer sig från många andra branscher sett till 

processen vid produkters upptäckt, produktion och distribution (produktcyklernas längd).3 

Inte sällan kritiseras läkemedelsindustrin för att patentera olika modifikationer av sitt 

originalläkemedel, inom patenträtten kallat referensläkemedel4, när det ursprungliga patentet 

är på väg att löpa ut för att därigenom förlänga ensamrätten. Man brukar då tala om 

”evergreening”. Evergreening kan beskrivas som ”uppföljningspatentering av mer inkremen-

tella följduppfinningar”,5 t.ex. när en liten ändring görs i den molekylära kompositionen av ett 

läkemedel som sedan påstås vara en ny patenterbar produkt. När patenttiden för ett referens-

läkemedel löpt ut är det fritt att tillverka och sälja generiska läkemedel av samma slag. 

Ensamrätten är över och konkurrens uppstår med sjunkande priser på läkemedlet som följd. 

En sådan utveckling kan antas vara önskad av stater som betalar läkemedelssubventioner, av 

konsumenter och av konkurrerande företag men inte nödvändigtvis av de forskande läke-

medelsföretagen. Effekten av evergreening blir att skyddstiden återställs och eventuella kon-

kurrenter stoppas från att träda in på marknaden, prissänkningen uteblir och incitament till 

(ny) forskning och framåtskridande går förlorade.6 

 

                                                
1 Jiborn, Pihl, Sjöö & Wengström, s. 8. 
2 Se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för 
läkemedel. 
3 Europeiska kommissionen, Utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av de rättsliga 
ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar, (framlagt av kommissionen), s. 19 - 20. 
4 SOU 2008:20, s. 362. 
5 SOU 2006:80, s. 172.  
6 Chalmers, s. 31-32. 
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Långa skyddstider säkrar intäkter. Ett aktiebolags syfte är att driva lönsam verksamhet med 

god vinst.7 Det speglas i de val bolag gör; exempelvis erhöll det brittiska läkemedelsföretaget 

GlaxoSmithKline genom evergreening sekundära patent på ett läkemedel, vars grundpatent 

löpte ut på 1990-talet, och förlängde därigenom ensamrätten tills de sekundära patenten löpt 

ut, någon gång mellan 2006 och 2018.8  

1.1.2.	  Exempel	  på	  evergreening	  

I ett uppmärksammat indiskt rättsfall, Novartis Ag vs. Union of India & Others, aktualiserades 

evergreening. Rättsfallet illustrerar olika inställningar till evergreening. Fallet avgjordes enligt 

§ 3(d) i den indiska patentlagen.9 Regleringen tillåter inte patentering av nya former av kända 

substanser som inte förbättrar substansens terapeutiska effektivitet, ”efficacy”: 

 
“(d) the mere discovery of a new form of a known substance which does not result in 

the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any 

new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, 

machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at 

least one new reactant.”10 

 

Förklaringen (”Explanation”) till bestämmelsen lyder: 

 

“For the purposes of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure 

form, particle size, isomers, mixtures of isomers, complexes, combinations and other 

derivatives of known substance shall be considered to be the same substance, unless 

they differ significantly in properties with regard to efficacy.”11 

 

Den 1 april 2014 definierade den indiska högsta domstolen ”efficacy” som: 

 

”Efficacy means the ability to produce a desired or intended result. --- the test of effi-

cacy would depend upon the function, utility or the purpose of the product under 

consideration. Therefore, in the case of a medicine that claims to cure a disease, the test 

of efficacy can only be therapeutic efficacy. --- With regard to the genesis of section 

                                                
7 Skog, s. 12. 
8 Chalmers, s. 33. 
9 The Patents Act, India (1970). 
10 The Patents Act, India (1970), § 3(d). 
11 The patents act, 1970, Chapter II, Inventions not patentable, Section 3, What are not inventions. 
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3(d), and more particularly the circumstances in which section 3(d) was amended to 

make it even more constrictive than before, we have no doubt that the therapeutic effi-

cacy of a medicine must be judged strictly and narrowly.”12  

 

Uttalandet skedde därför att det schweiziska företaget Novartis hade patenterat läkemedlet 

Glivec. Det innehöll den aktiva substansen ”imatinib mesylate” och användes mot leukemi. 

Patentet omfattade farmaceutiskt accepterade salter. Novartis sökte även patent för en (mer 

kompakt) kristallin-form av den kända substansen imatinib mesylate och erhöll detta i flertalet 

länder. I Indien fick Novartis avslag med hänvisning till § 3(d) i den indiska patentlagen. 

Indiens högsta domstol slog fast att uppfinningen inte var en ny substans utan en förändrad 

form av en känd sammansättning. Novartis hade misslyckats med att visa ökad terapeutisk 

effektivitet såsom krävs i § 3(d). Ur domen framgår att: 

 

”The amended portion of section 3(d) clearly sets up a second tier of qualifying stand-

ards for chemical substances/pharmaceutical products in order to leave the door open 

for true and genuine inventions but, at the same time, to check any attempt at repetitive 

patenting or extension of the patent term on spurious grounds.”13  

 

Patentansökan för den nya (kristallin) formen av imatinib mesylate avslogs, eftersom den föll 

under vad som utgjorde icke patenterbara uppfinningar enlig lagen och ansågs vara en form 

av evergreening.14 

 

Till bakgrunden hör att för att bli medlem av Världshandelsorganisationen (WTO) var Indien 

tvunget att revidera sin immaterialrättsliga lagstiftning så att den överensstämde med TRIPS-

avtalets standarder.15 Därför ändrades den indiska patentlagen år 1999 men med en viss be-

gränsning av möjligheter till evergreening.16 I Indien tillverkas mycket generika och landet är 

även en stor exportör av generika. Staten fortsätter att försvara denna möjlighet genom att lag-

stifta mot evergreening. I artikeln ”Pruning the evergreen tree: section 3(d) of the Indian 

Patents Act 1970” menar författarna att § 3(d) i den indiska patentlagen syftar till att förhindra 

patentering av sådana uppfinningar som enligt de grundläggande patenteringskraven (främst 

                                                
12 Novartis Ag vs. Union of India & Others on 1 April, 2013, para. 180, s. 60 – 61. 
13 Novartis Ag vs. Union of India & Others on 1 April, 2013, para. 103, s. 38. 
14 Kankanala, Narasani & Radhakrishnan, s. 83 – 86. 
15 Ramanujan, & Sen, s. 135. 
16 Under kolonialtiden, fram till 1947 då landet blev fritt, tillämpades brittisk patenträtt i Indien. 
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nyhet och uppfinningshöjd) ändå inte hade erhållit skydd.17 Av denna anledning menar förfat-

tarna att § 3(d) inte strider mot artikel 27.3 i TRIPS-avtalet om, tillåtna undantag från patent-

erbarhet.18 I vilken utsträckning den indiska bestämmelsen framgångsrikt kan komma att be-

skära evergreening-trädet beror på hur strängt bestämmelsen tillämpas.19  

1.2.	  Målgrupp	  

Jag vänder mig till en kunnig krets (jurister, studenter med immaterial- /patenträttsligt 

intresse) som inte har specialstuderat det eventuellt diskutabla med evergreeningstrategier för 

läkemedelspatent, men är intresserade av en överblick och diskussion i området.  

1.3.	  Syfte	  

Syftet med uppsatsen är att analysera evergreening av läkemedelspatent ur ett juridiskt per-

spektiv, med inslag av ekonomiska och etiska aspekter. Det innefattar att undersöka om ever-

greening skapar en balanserad situation mellan samhällets behov av satsningar på F&U och 

tillgång till nya uppfinningar inom läkemedelssektorn.  

1.4.	  Tes	  

Det är påtagligt lättare och billigare att modifiera existerande patent än att uppfinna något helt 

nytt. Från samhällssynpunkt kan nyttan av evergreening vara diskutabel och innebär sannolikt 

lägre utfall för F&U. Incitamentet för andra än patenthavaren att vidareutveckla uppfinningen 

och forskningen på området hämmas. Läkemedelsföretagen värnar om sin ensamrätt och 

ekonomiska vinning samtidigt som staten och konsumenterna välkomnar konkurrens och 

lägre priser, som främjar tillgången till läkemedel.  

 

Evergreening kan riskera balansen mellan tillgänglighet till läkemedel och vidare F&U och är 

därför inte förenligt med patenträttens bakomliggande syfte. Evergreeningstrategier borde 

därför inte kunna resultera i nya patent. Jag har till belysning av min tes ställt följande frågor 

som undersöks: 

 

                                                
17 Ramanujan, & Sen, s. 146. 
18 Jfr Artikel 27.3 i TRIPS som lyder: Members may also exclude from patentability: 
    (a)  diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;  
    (b)  plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of 
plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for 
the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination 
thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the 
WTO Agreement.  
19 Ramanujan & Sen, s. 146. 
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1. Är evergreening (o)förenligt med syftet bakom patentlagstiftningen? 

2. Vilka är, ur juridiskt perspektiv, för- och nackdelarna för de olika aktörerna (staten, kon-

sumenterna, forskande företag och generikaföretag) med evergreening av patent i läkemedels-

branschen?  

3. Finns det juridiska möjligheter att motverka evergreening? 

1.5	  Terminologi	  	  

Evergreening – strategi som används för att förlänga ett patents skyddstid. En liten ändring 

görs i referensläkemedlet med ett ”nytt” läkemedel (uppföljare) och ny skyddstid som följd. I 

Novartis-målet definierar Indiens högsta domstol tillvägagångssättet: ”Evergreening is a term 

used to label practices that have developed in certain jurisdictions wherein a trifling change is 

made to an existing product, and claimed as a new invention.”20 Evergreening kan även 

beskrivas som strategisk patentering. Det kan avse två saker, dels patentansökningar från 

patenthavaren i syfte att förlänga ensamrätten och motverka generiska läkemedels inträde på 

marknaden, dels defensiv patentering av patenthavaren i syfte att hämma konkurrenters 

innovativa satsningar.21 Evergreening är ibland refererat till som lifecycle management.22 

Evergreening är inte en juridisk term utan en marknadsföreteelse/strategi. 

 

Generika –generiska läkemedel avser läkemedelskopior23, och är läkemedel som produceras 

av ett annat företag än det som hade patent på referensläkemedlet. Generika kan saluföras 

först när skyddstiden för originalläkemedlet löpt ut. I nyare EU-länder utgör generiska läke-

medel en större marknadsandel, eftersom det immaterialrättsliga skyddet traditionellt varit 

svagare i dessa länder. Enligt 1 § femte stycket läkemedelslagen (1992:859) framgår att 

 

”Med generiskt läkemedel avses läkemedel som har samma kvalitativa och kvantitativa 

sammansättning i fråga om aktiva substanser och samma läkemedelsform som ett 

referensläkemedel och vars bioekvivalens med detta referensläkemedel har påvisats 

genom lämpliga biotillgänglighetsstudier”. 

 

Generikaföretag – läkemedelsföretag som inte är forskande utan tillverkar och saluför gene-

riska läkemedel när referensläkemedlets patent gått ut. 
                                                
20 Novartis Ag vs. Union of India & Others, 2013, para. 100, s. 38. 
21 Lee, Josef & Nari, s. 243 – 244. 
22 EFPIA, The degree to which patenting, and in particular secondary patenting, protect pharmaceutical 
products during their lifecycle is often misconstrued.  
23 SOU 2008:20, s. 22. 
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Primära patent – syftar på patent som omfattar en ny aktiv substans, ett grundpatent på ett 

referensläkemedel.  

 

Referensföretag – forskande läkemedelsföretag som utvecklar nya läkemedel. 

 

Referensläkemedel – det första av sitt slag (originalläkemedel), avser en ny aktiv substans. 

Det måste vara godkänt enligt EU-rätt.24 

 

Sekundära patent - avser vidareutvecklingar av en aktiv substans, påföljande patent (kan 

eventuellt utgöra evergreening). 

 

Skyddstid – tidsbegränsad ensamrätt/exklusivitet att ekonomiskt utnyttja en uppfinning, er-

hålls i och med patent (patenttid). 

 

Tilläggsskydd/SPC – förlängning av läkemedelspatent i upp till fem år. Syftet är att kompen-

sera för den tid det tagit (från och med ansökan om patent) att erhålla godkännande för för-

säljning på marknaden.25 

1.6	  Avgränsningar	  

Evergreening är en affärsstrategi som kan användas inom hela patenträttsområdet i syfte att 

förlänga patenttiden så att patenthavaren har fortsatt ensamrätt på marknaden. Uppsatsen är 

begränsad till evergreening av läkemedelspatent. Liknande förlängningsstrategier förekommer 

även inom andra immaterialrättsliga områden, exempelvis inom upphovsrätten26 har Walt 

Disney Company försökt motverka att Mickey Mouse blir allmän egendom.27 Figurer ritas om 

och nyinspelningar produceras för att behålla upphovsrättsligt skydd. Olika alster (filmer, fig-

urer m.m.) blir i praktiken evigt skyddade när de omarbetas och det är svårt att separera den 

ursprungliga sagan (det primära skyddet) från de senare kreationerna.28 Samtidigt är allmän-

                                                
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel, art 6 och 10. 
25 PRV, Tilläggsskydd (SPC).  
26 Bucknell, Copyright 'evergreening'. 
27 Se Albright, What the Trans-Pacific Partnership gets wrong about intellectual proprty. 
28 Angående evergreening av copyright se, signaturen ”aqhoangbrandeis”, Evergreen Copyright, is it possible?. 
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heten (den kommersiella marknaden) intresserad av de senaste versionerna varför de äldre 

versionerna ändå inte längre är intressanta.29 Resultatet blir en förlängning av upphovsrätten.    

 

Syftet är inte att göra en rättsjämförelse (utländsk rätt tillämpas inte heller enligt utländska 

rättsregler). Vid jämförelser med utländsk rätt är avsikten att utröna/identifiera argument samt 

idéer och tankar om varför evergreening tillåts respektive inte tillåts. Evergreening av läke-

medelspatent är en internationell företeelse men detta är inte ett komparativt arbete, olika 

länders rättsavgöranden och regleringar kommer att diskuteras för att illustrera sakfrågan och 

olika inställningar till hur den kan åtgärdas. 

 

Uppsatsen utreder inte samtliga evergreening-strategier som läkemedelsföretag använder sig 

av för att erhålla och behålla ensamrätt, det rör sig om avancerade läkemedelstekniska pro-

cesser och de är många till antalet.  

 

Parallellimporterande företag och deras verksamhet (som består i att importera läkemedel från 

lågprisländer och sälja i länder där försäljningspriserna är högre)30 behandlas inte. 

 

Uppsatsen tar främst sikte på produktpatent och inte förfarandepatent (skyddet avgörs av 

patentkraven). Med produktpatent avses patent på alster (och olika versioner av alstret) medan 

förfarandepatent avser patent på olika tekniska metoder/processer för att framställa pro-

dukten.31 

 

Rätt att utnyttja annans uppfinning genom licens (samt tvångslicensiering och beroende-

patent) behandlas endast översiktligt i detta arbete.   

 

Patenträtt och konkurrensrätt är två närliggande rättsområden med delvis motstridiga intres-

sen. Evergreening är en strategi som får konsekvenser för konkurrensrätten och av den anled-

ningen berörs det sistnämnda rättsområdet överskådligt i bland annat analysen, dock utan 

ingående diskussion om exempelvis missbruk av dominerande ställning och de konkurrens-

rättsliga verkningarna. 

                                                
29 Bucknell. 
30 Europeiska kommissionen, Pharmaceutical Sector Inquiry – Final Report (antagen: 8 juli 2009), s. 44, härefter 
citerad som EU-kommissionen, Final Report. 
31 Lagrådsremiss, Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden, s. 10. 
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1.7	  Metod	  

Med metod avses dels hur författaren går tillväga vid arbetet med en uppsats (exempelvis vid 

sökande av relevanta källor), dels hur materialet kan användas.32  

 

För att kunna analysera företeelsen evergreening måste tillämplig rätt först framställas, därav 

används en deskriptiv metod när en beskrivande undersökning görs.33  

 

Vid besvarande av forskningsfråga 1 (se avsnitt 1.4) används en traditionell rättsdogmatisk 

metod. Denna metod används när rättskällor som lag, praxis och doktrin tillämpas för att 

undersöka och fastställa innehållet och innebörden av gällande rätt. 34  För att besvara 

forskningsfrågorna 1 och 2 används även en rättsanalytisk metod, eftersom rätten inte bara 

fastställs utan också analyseras.35 Metoden öppnar för användning av mer okonventionella 

juridiska källor dvs. andra källor än lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. I denna del 

kompletteras därför uppsatsen av utländsk rätt och inofficiell rätt (näringslivsnormer, etiska 

och andra koder).36  

 

I uppsatsen, exempelvis vid besvarande av forskningsfråga 3, behandlas hur balans kan upp-

nås på det patenträttsliga området och en avvägning görs mellan intressen såsom ensamrätt 

och samhällsnytta. Den rättsanalytiska metoden möjliggör denna typ av analys, eftersom 

värderingar kan ställas mot varandra.37 När paralleller och jämförelser görs med exempelvis 

indisk rätt (främst avgörandet i målet Novartis) görs detta i syfte att utreda skillnader i arg-

umentation i indisk och svensk rätt gällande sekundära patent. Jämförelsen görs således inte 

för att fastställa gällande rätt, utländsk rätt kommer härmed inte att bearbetas på ett tradition-

ellt sätt med iakttagande av utländska rättskälleregler. Syftet är att undersöka utländska arg-

ument och motiv i fråga om varför evergreening tillåts/inte tillåts för att bredda analysen och 

få en nyanserad syn på den svenska rätten. 

 

Eftersom arbetets tes ger uttryck för en subjektiv synpunkt förs även en rättspolitisk arg-

umentation när olika argument och förutsättningar undersöks till styrkande av tesen. En rätts-

politisk metod används när det argumenteras för att ett visst intresse/perspektiv ska föranleda 
                                                
32 Sandgren, Teoribildning, s. 308. 
33 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 73. 
34 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 43. 
35 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 45. 
36 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 46. 
37 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 47. 
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en ändring i/användning av rätten så att detta intresse bättre tillgodoses.38 Evergreening är en 

företeelse som kan argumenteras både för och emot. I och med att ett ställningstagande görs i 

denna fråga, om evergreeningens förenlighet med syftet med patentlagstiftningen, införs värd-

eringar (t.ex. moraliska, rättspolitiska och ekonomiska) i analysen. Det gör att den rätts-

dogmatiska metoden (vars källor inte innehåller värderingar) övergår i en rättspolitisk metod.  

 

Diskussionen kompletteras även av en rättsekonomisk analys. Ämnesvalets ekonomiska mål 

och syften gör att en rättsekonomisk analys ter sig naturlig och kan öka förståelsen för regler-

nas uppbyggnad på detta område.39 

1.8	  Disposition	  

Denna uppsats är indelad i sju kapitel. Efter introduktionen följer kapitel två som ger en bak-

grund till patenträtten i allmänhet men patent på läkemedelsområdet i synnerhet. I kapitel tre 

utreds evergreening på läkemedelsområdet. I kapitel fyra redogörs patenträttens syfte och det 

diskuteras huruvida evergreening är förenligt med patenträttens bakomliggande ändamål och 

intentioner. I det femte kapitlet tas för- och nackdelar med evergreening upp utifrån de olika 

aktörernas perspektiv. I det sjätte kapitlet illustrerar ett antal rättsfall olika länders inställning 

till och reglering av evergreening. Därefter förs en avslutande analys och sammanfattande 

kommentarer i det sjunde kapitlet.  

2.	  Patentlagstiftningen	  

2.1	  Förslag	  till	  ny	  lag	  

Patent regleras i Patentlagen (1967:837) [cit. PL]. Det finns ett färdigt förslag40 till ny patent-

lag (träder i kraft den dag regeringen bestämmer) som innehåller strukturella och språkliga 

moderniseringar. Förslaget ämnar även göra lagen mer anpassad till den euroepiska patent-

konventionen [cit. EPC] och mer lättillgänglig för att öka rättssäkerheten.41 Några sakliga för-

ändringar av betydelse för arbetet med denna uppsats görs inte (de sakliga förändringarna 

avser t.ex. att grundhandlingsbegreppet tas bort samt justeringar av vissa frister)42. I det följ-

ande hänvisas till paragraferna i den för närvarande gällande patentlagen.  

                                                
38 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 48. 
39 Domeij, s. 20. 
40 SOU 2015:41. 
41 SOU 2015:41, s. 12. 
42 SOU 2015:41, s. 11. 
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2.2	  Patentkrav	  

2.2.1	  Nyhet,	  uppfinningshöjd	  och	  industriell	  tillämpbarhet	  	  

Den som uppfunnit något som kan tillgodogöras industriellt kan ansöka om patent (eller den 

till vilken uppfinnarens rätt har övergått, t.ex. via licensiering), 1 § PL. För att erhålla patent 

uppställs tre krav. Uppfinningen ska vara ny och ha uppfinningshöjd, 2 § PL, samt kunna till-

godogöras industriellt, 1 § PL.43 European Patent Office [cit. EPO] uppställer samma krav för 

patenterbarhet.44  

 

Att uppfinningen ska vara en nyhet innebär att den inte får ”utgöra del av vad som var teknik-

ens ståndpunkt vid tiden för ansökningens ingivande”45, det får inte vara känd teknik. Var, när 

och på vilket språk något har offentliggjorts har ingen betydelse. Det ska inte ligga nära till 

hands för en fackman att komma på den tekniska lösning som patentet omfattar. Kravet på 

uppfinningshöjd betyder att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från det som tidigare är 

känt. Allt som finns tillgängligt dagen innan patentansökan inlämnas beaktas, oberoende av 

om någon de facto tagit del av informationen, 2 § första stycket PL. Information anses ha 

blivit allmänt tillgänglig om en större eller obestämd krets har haft möjlighet att ta del av 

den.46  

2.2.2	  Läkemedelspatent	  

Möjligheten att patentera läkemedel har inte alltid varit en självklarhet. Fram till år 1978 

rådde förbud mot patent på livs- och läkemedel i Sverige. Framställningsmetoden var patent-

erbar men inte produkten i sig. Detta motiverades av sociala skäl; livsviktiga förnödenheters 

tillgänglighet skulle inte försvåras genom patent. Regleringens ambivalenta syn på patentsyst-

emet samt slutsatsen att det på läkemedelsområdet är viktigt med ett starkt skydd var skälet 

till att förbudet sedermera upphävdes.47  

 

Kirurgiska och terapeutiska behandlingsmetoder (som utövas på människor och djur) är inte 

patenterbara, 1 d § PL. Däremot kan patent erhållas för ämnen som används vid dessa be-

                                                
43 SOU 2008:20, s. 149 ff.  
44 EPC art.52 - Patentable inventions: “(1) European patents shall be granted for any inventions which are 
susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.” 
45 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 168. 
46 Angående detta stycke, se Adamsson m.fl., Patentlagen (1 jan. 2008, zeteo.wolterskluwer.se), kommentaren 
till 1 kap 2 §. 
47 Angående detta stycke, se Bernitz m.fl., s. 166. 
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handlingar. Enligt nämnda paragraf är det därmed möjligt att erhålla patenträttsligt skydd för 

läkemedel.48  

2.3	  Undantag	  från	  nyhetskravet	  

I 2 § fjärde stycket PL görs ett undantag från nyhetskravet för läkemedel (känt ämne) som har 

en ny användning, den så kallade andra medicinska indikationen.49 Nya indikationer innebär 

nya särskilda medicinska ändamål som läkemedlet kan användas till.50 Ur kommentaren till 

patentlagen framgår att:  

 

”Ett känt ämne eller en känd blandning av ämnen för användning inom det medicinska 

området enligt 1 d § kan patentskyddas om just den användningen inte varit känd 

tidigare. Detsamma gäller beträffande sådant ämne eller sådan blandning av ämnen för 

en specifik användning vid ett förfarande som avses i 1 d § förutsatt att användningen 

inte är känd.”.51  

 

Mot denna bakgrund är det möjligt att patentera en ny användning av ett känt läkemedel.52  

 

Ett företag kan härmed ansöka om patent för ett läkemedel som sådant (oinskränkt produkt-

skydd53) samt för olika medicinska användningar av läkemedlet, om det t.ex. kan användas 

för att bota olika sjukdomar. Så länge den nya användningen av läkemedlet på en viss sjuk-

dom (indikation) innebär uppfinningshöjd, jämfört med tidigare kända läkemedelsanvänd-

ningar, kan man erhålla patent även på den nya användningen av läkemedlet.54 I mål G5/83l, 

som EPO avgjort, slås fast att nya användningar av ett känt läkemedel är patenterbara men en 

besvärskammare (Board of appeal, överinstans inom EPO)55 framför att det kan föranleda 

problem vad avser nyhetskravet. Besvärskammaren skriver: 

 

”It seems justifiable by analogy to derive the novelty … from the new therapeutic use of 

the medicament and this irrespective of the fact whether a pharmaceutical use of the 

                                                
48 Adamsson m.fl., Patentlagen, kommentaren till 1 kap 1 d § och Lagrådsremiss, Ändring i patentlagen – nya 
medicinska användningsområden, s. 9. 
49 Prop. 2006/07:56, s. 83. 
50 SOU 2008:20, s. 209. 
51 Adamsson m.fl., Patentlagen, kommentaren till 1 kap 2 §. 
52 Prop. 2006/07:56, s. 167. 
53 SOU 2008:20, s. 210. 
54 Se (mål G5/83) G 0005/83 (Second medical indication) of 5.12.1984, p. 19 samt 54.4 och 54.5 EPC 2000. 
55 SOU 2003:66, s. 93. 
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medicament was already known or not. It is to be clearly understood that the application 

of this special approach to the derivation of novelty can only be applied to claims to the 

use of substances or compositions intended for use in a method referred to in Article 

52(4) EPC.”56  

 

Den nämnda artikeln, 52(4) EPC, motsvarar dagens 53(c) och 54(4) EPC och har samma 

innebörd som 1 d § och 2 § fjärde stycket PL.57 Besvärskammaren påpekade att tolknings-

regeln som innebär att om något är uttryckligen konstaterat är alternativet exkluderat, ska till-

ämpas med stor försiktighet.  

 

Dessa patent kallas för användningsbundna produktpatent och i ansökan anges ämnet/sub-

stansen samt användningen av ämnet. Skyddet är begränsat till den specificerade använd-

ningen av läkemedlet.58 Evergreening innebär, till skillnad från det ovan nämnda, att patent 

erhålls för samma användning av läkemedlet fast i annan form. Exempelvis, patent 1 erhålls 

för läkemedel i tablettform som ska användas för att bota cancer. Patent 2 erhålls för samma, 

kända, substans men ska i stället injiceras, för att bota cancer. Frågan är om det nya sättet att 

administrera läkemedlet (att läkemedlet också kan användas på detta sätt) är nytt och oväntat 

(d.v.s. har uppfinningshöjd). Huruvida detta uppfylls beror på vad som är känt i tekniken 

sedan tidigare. För att bedöma det tillämpar Patent- och registreringsverket [cit. PRV] patent-

erbarhetskriterierna. Genom att injicera läkemedlet uppnås kanske bättre smärtlindring, i så 

fall kan det vara en ny och oväntad funktion och/eller effekt även om beredningsformen vad 

känd. Vid utveckling av tidigare känd teknik bedöms huruvida små teknikutvecklingar inne-

bär nyhet och uppfinningshöjd. Om dessa krav är uppfyllda erhålls patent.59 

2.4	  Exklusivitet	  

Ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning under viss tid erhålls i utbyte mot offentlig-

görande av information om uppfinningen, för att ge andra möjlighet att utveckla denna 

vidare.60 Den ursprungliga skyddstiden för uppfinningar är tjugo år och räknas från den dag 

då ansökan om patent gjordes, 40 § PL och EPC art. 63. Vad gäller läkemedel kan SPC om 

                                                
56 Se (mål G5/83) G 0005/83 (Second medical indication) of 5.12.1984, p. 21. 
57 Paragrafen lyder ”Patent meddelas inte på sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för 
diagnostisering som skall utövas på människor eller djur. Patent kan dock meddelas på alster, bland annat ämnen 
och blandningar av ämnen, för användning vid ett förfarande av detta slag.” 
58 Lagrådsremiss, Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden, s. 11. 
59 Angående detta stycke, hör Andersson, Patrick; patentingenjör på PRV med särskilt intresse för internationella 
frågor och genteknik, telefonsamtal i februari 2016.  
60 Prop. 1985/86:86 s 14 och Jonshammar, Louise, Kommentar till Patentlag (1967:837), Karnov online. 
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upp till fem år erhållas som kompensation för tiden som gått från ansökan om patent till att 

läkemedlet godkändes för försäljning i ett EES-land.61 Det är den/de aktiva föreningar i läke-

medlet som omfattas av detta tilläggsskydd. Om företaget även har utforskat läkemedlets 

lämplighet för barn (och läkemedlet är godkänt för försäljning i alla EU-länder) kan ytter-

ligare ett tilläggsskydd om sex månader erhållas.62    

 

Ensamrätten som ett patent ger innebär att det är otillåtet att utan patenthavarens samtycke ut-

nyttja uppfinningen genom att bjuda ut, införa på marknaden eller tillverka uppfinningen, 3 § 

första stycket PL. Se avsnitt 3.4 nedan för en längre diskussion om skyddstid. 

2.5	  Experimentundantaget	  	  

För att underlätta forskning och vidareutveckling av vetenskap och teknik har det införts ett 

undantag från ensamrätten avseende experiment, 3 § tredje stycket PL. Undantaget gäller ut-

nyttjanden som inte sker yrkesmässigt samt olika experiment med uppfinningen. Best-

ämmelsen innebär en kontrollfunktion, om det visar sig att en uppfinning inte fungerar kan 

talan om hävning av patentet initieras. Innebörden är att patenthavarens samtycke inte krävs 

för att utföra experiment på den patenterade uppfinningen.63 I 3 § tredje stycket fjärde punkt-

en PL finns ett särskilt undantag (det så kallade bolarliknande undantaget64) gällande studier, 

prövningar, undersökningar och praktiska åtgärder som hänför sig till ett referensläkemedel. 

Syftet med detta undantag är att göra det lättare för företag att saluföra generiska läkemedel 

på gemenskapsmarknaden.65 Inom EU har det framförts att generiska läkemedel har en stor 

betydelse på marknaden och av den anledningen ansågs det nödvändigt att experiment och 

forskning på patenterade referensläkemedel skulle kunna bedrivas redan innan patenttiden 

(samt tid för tilläggsskydd) löpt ut.66 Men det är oklart exakt vad som omfattas av 3 § tredje 

stycket fjärde punkten PL. Länder har tolkat direktiven på olika sätt. I vissa länder omfattar 

undantaget även vidareutveckling av patenterade referensläkemedel samt forskning kring nya 

läkemedel. Ur förarbeten framgår att ”Den exakta innebörden av 3 § tredje stycket 4 PL får … 

                                                
61 Se artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel.  
62 Angående detta stycke, se PRV, Tilläggsskydd (SPC), och Regulation (EC) No 1901/2006 of the European 
Parliament and of the council, of 12 December 2006 on medicinal products for paediatric use and amending 
Regulation (EEC) No 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004, 
artikel 36. 
63 SOU 2008:20, s. 360. 
64 Från det amerikanska avgörandet Roche Products v. Bolar Pharmaceutical, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984). 
65 SOU 2008:20, s. 362. 
66 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel. 
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betraktas som oklar när det gäller kliniska studier m.m. som tar sikte på t.ex. en ny medicinsk 

indikation hos ett redan patenterat läkemedel.”67 

2.6	  Licens	  

Annan än patenthavaren kan genom avtal med den senare erhålla tillstånd att utnyttja en 

patenterad uppfinning, 43 § PL. Licens kan även erhållas mot patenthavarens vilja, så kallad 

tvångslicens, 45 – 50 §§ PL. Om en patenthavare exempelvis hindras från att utöva sin upp-

finning på grund av annans närliggande patent kan tvångslicens meddelas, i detta fall kallad 

beroendepatent, 46 § PL. 

3.	  Evergreening	  på	  läkemedelsområdet	  

3.1	  Introduktion	  	  

Det är en utmaning att på läkemedelsområdet skapa och behålla en balans mellan tillgång till 

läkemedel och ny forskning. Eftersom möjligheten till patent på läkemedel är en vital förut-

sättning för att nya läkemedel ska utvecklas och forskas på, innebär det att monopol uppstår 

och att läkemedel kan säljas till ett högre pris än om konkurrensen vore fri. År 2001 antog 

WTO:s medlemsländer Doha-deklarationen om förhållandet mellan TRIPS-avtalet och folk-

hälsan. I den viktiga deklarationen slogs det fast att TRIPS-avtalet ska tolkas så att folkhälsan 

främjas. För att främja tillgången till läkemedel har medlemsländerna rätt att utfärda tvångs-

licenser, både på den inhemska marknaden och för export av läkemedel.68  

 

Att introducera ett nytt läkemedel på marknaden tar ca tio till tretton år. Endast tre av tio läke-

medel resulterar i intäkter som går jämt ut med eller överskrider de nedlagda kostnaderna för 

F&U vid skyddstidens slut, när den generiska konkurrensen sätter igång.69 Generika säljs i 

genomsnitt till ett pris som är 25 % lägre än vad priset för referensläkemedlet var under 

patenttiden.70 Efter två år kan priset för de generiska alternativen vara nere på 40 % av 

referensläkemedlets ursprungspris.71  

                                                
67 SOU 2008:20 s. 364. 
68 Angående detta stycke, se Kommerskollegium, National Board of Trade, Tillgång till läkemedel.  
69 Angående detta stycke, se Tuominen, s. 542. 
70 EU-kommissionen, Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report, s. 9. 
71 Ibid. 
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3.2	  Patenträttslig	  reglering	  	  

Varken i den svenska lagen eller i europeisk reglering nämns ordet evergreening. Inom EU 

ser medlemsstaternas patenträtt likartad ut. EPC har haft en harmoniserande effekt och med-

lemsstaterna är även anslutna till TRIPS-avtalet. Ansökan om europeiska patent görs via EPC 

och handläggs av European Patent Office (cit. EPO). Ett patent är i slutänden alltid en nation-

ell rätt.72 

 

Att evergreening är möjlig beror på att patent inte förutsätter att uppfinningen löser ett olöst 

problem. Det kan handla om en ny metod/tillvägagångssätt/form för att lösa något redan tidig-

are löst. Det relevanta är att utvecklingen förs framåt.73 Det som krävs är att någon typ av 

fördelaktig effekt anges i ansökan, eftersom detta får betydelse för bedömningen av huruvida 

kriteriet angående uppfinningshöjd är uppfyllt.74 

3.3.	  Strategisk	  patentering	  	  

Evergreening kan beskrivas som strategisk patentering som således innebär att en patent-

havare använder patentsystemet till sin fördel och minskar möjligheten för generisk konk-

urrens.75 Under den senare delen av 1990-talet ökade antalet patentansökningar i industri-

länderna kraftigt. Detta kan till viss del förklaras av en ökad strategisk patentering; många 

sekundära ansökningar görs efter den första ansökningen.76 De sekundära ansökningarna 

består ofta av specifika formuleringar av den aktiva substansen i referensläkemedlet, dess 

struktur eller framställningsmetod. Tillsammans bildar ansökningarna ”kluster” av när-

liggande patent som omger det först erhållna patentet.77 Användandet av strategisk patente-

ring kan också tyda på att företagen har ett behov av att patentera sin teknologi i stort, och 

inte varje liten del av den.78 

 

Av 40 000 patentansökningar inom läkemedelssektorn hos EPO (mellan år 2000 – 2007) 

gällde 87 %, enligt företagen själva, sekundära patentansökningar.79 EU-kommissionen be-

traktar strategin med sekundära patent som en förhalande taktik med syfte att förhindra 
                                                
72 Enhetliga europeiska patent förväntas börja processas år 2017. 
73 Tuominen, s. 548.  
74 EPC, Guidelines for Examination, part G - Patentability, Chapter I Patentability, 3. Technical progress, 
advantageous effects. 
75 EU-kommissionen, Final Report, s. 183. 
76 Se Drexl & Lee, s. 244 och EPO, Scenarios for the Future, s. 36 och EU-kommissionen, Final Report, s. 161-
162.  
77 Drexl & Lee, s. 245. 
78 Drexl & Lee, s. 257. 
79 EU-kommissionen, Final Report, s. 164. 
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omedelbart inträde av generika, när skyddstiden för referensläkemedlet är över.80  EU-

kommissionen betonar dock vikten av dessa inkrementella patentansökningar och menar att 

fortsatt F&U (efter att ett första patent har erhållits) kan ge behov av ytterligare patenträttsligt 

skydd för att utveckla uppfinningen, referensläkemedlet.81 Det har visat sig att forskande 

läkemedelsföretag ibland drar tillbaka ursprungsuppfinningen från marknaden när patentet 

gått ut och ett nytt, sekundärt patent, skyddar en ny version av uppfinningen. Med hjälp av 

marknadsföringsstrategier riktas marknaden in på den nya produkten. Detta försvårar för 

generikaföretag att sälja generiska kopior av ursprungsprodukten.82 Enligt EU-kommissionen 

tyder detta bland annat på att sekundär patentering kan vara en del av en produkts livscykel 

och att strategierna går utöver vad som kan anses vara vedertagna patenteringsstrategier.83 I 

ett citat återger EU-kommissionen (utan referens) att ett forskande läkemedelsföretag anger 

att sekundära produkter och patent effektivt håller konkurrensen på avstånd, "[Our second 

generation product] represents the most effective strategic initiative to counter generic 

[versions of the first generation product] ... "84. Ett uttalande från ett annat forskande 

läkemedelsföretag lyder: "[Our second generation product] is a new formulation of [our first 

generation product], launched initially as a line extension to maintain the growth momentum 

of the product.".85 Uttalandena ger stöd för att de forskande läkemedelsföretagen använder sig 

av evergreening för att hålla konkurrensen från generika borta.  

  

                                                
80 EU-kommissionen, Final Report, s. 184.  
81 EU-kommissionen, Final Report, s. 187. 
82 EU-kommissionen, Final Report, s. 351. 
83 Ibid. 
84 EU-kommissionen, Final Report, s. 352. 
85 EU-kommissionen, Final Report, s. 353. 
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Bild I. Ökat antal patentansökningar hos EPO 

86 Diagrammet visar en markant ökning av antalet patentansökningar hos EPO mellan år 2000 - 2007. Angående 
förkortningen A61K* skriver EU-kommissionen, ”The IPC classification [international patent classification] 
A61K relates to 'Preparations for Medicine, Dentistry and Toiletry'. This was restricted to give A61K*, which 
comprises all A61K sub-classifications with the exception of those classified as A61K6 - 'Preparations for 
dentistry' - and A61K8 (A61K7 under IPC7) - 'Cosmetics or similar toilet preparations'.”87  

3.3.1	  Patent	  ”thickets/clusters”	  

Referensföretagen strävar efter att förlänga sin ensamrätt för att få intäkter som finansierar 

F&U samt genererar vinst. Patent ”thickets” eller ”clusters” syftar på ett antal patent som en 

uppfinnare ansöker om. Dessa patent utgår från samma molekylära originalpatent. Patent 

thickets innebär en osäkerhet för generikaföretag och deras marknadsinträde, eftersom det är 

svårt att bedöma räckvidden av patenthavarens ensamrätt. Generikaföretagen kan välja mellan 

att lansera sitt generiska alternativ av referensläkemedlet och riskera att en process inleds eller 

vänta till dess alla patent (som tillsammans bildar en ”patentfamilj”) har löpt ut.88 Detta kan 

leda till att konkurrensen på marknaden begränsas. Varje fall av patent thickets bedöms indi-

viduellt men när sådana cluster används för att motverka en sund konkurrens, och inte för att 

skydda uppfinningen i sig, anses det inte vara i linje med patenträttens underliggande mål. 

                                                
86 EU-kommissionen, Final Report, s. 163. 
87 EU-kommissionen, Final Report, s. 162, fotnot 325. 
88 Tuominen, s. 546.  
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Samtidigt är starkt immaterialrättsligt skydd ett incitament till innovation som främjar konk-

urrensen.89  

 

Om ett generikaföretag försöker angripa ett referensföretags grundpatent, så kan marknads-

exklusiviteten ändå bestå på grund av ett eller flera sekundära patent. Referensföretaget kan 

ha byggt upp ett skydd i flera lager, se bild II nedan.90 

 
Bild II. Strategi för att undvika ogiltighetstalan 

91 

Samma strategi kan användas för att förhindra generikans marknadsinträde när grundpatentets 

skyddstid tagit slut, se bild III nedan. 

  

                                                
89 Mavroghenis, slide 10 (power point). 
90 EU-kommissionen, Final Report, s. 185 
91 Ibid. 
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Bild III. Strategi för att förhindra generisk konkurrens 

92 

3.4	  Skyddstid	  

3.4.1.	  Skyddstid	  ur	  ett	  rättsligt	  perspektiv	  

Det är svårt att hitta förarbeten eller andra källor som motiverar varför patenttiden är just 

tjugo år. Förmodligen beror det på att det inte finns någon detaljerad förklaring till hur man 

kom fram till dessa tjugo år, utan tjugo år har ansetts tillräckligt för att uppfinnaren ska återfå 

det han investerat. Tjugoårig skyddstid är global standard (genom regleringen i TRIPS-

avtalet).93 Eftersom någon motivering till skyddstidens längd inte har identifierats är det rele-

vant att diskutera allt ifrån en obefintlig till en evig skyddstid. Att erhålla skydd för all evighet 

kan avfärdas, eftersom det uppenbart strider mot immaterialrättens syfte (se avsnitt 4). 

Immaterialrätter, utom kännetecken, behöver vara tidsbegränsade för att föra utvecklingen 

framåt. För patent motiveras tidsbegränsningen av att man vill stimulera teknikens utveckling. 

När skyddstider tar slut är det fritt för alla att använda sig av uppfinningen. Det bidrar till 

samhällsnyttan i form av ökad forskning, utveckling samt konkurrens. Skyddstider som gäller 

i all evighet är därför inte förenliga med den immaterialrättsliga filosofin. Därmed är det även 

oklart om just tjugo år är den optimala längden på skyddstiden i dagens samhälle. År 2001 var 

                                                
92 EU-kommissionen, Final Report, s. 186.  
93 Maskus, Intellectual property rights in the global economy, s. 17. 
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den genomsnittliga livslängden för en uppfinning sex år.94 Detta motiveras med att det i de 

flesta industrier snabbt utvecklas nya uppfinningar och att produktcyklerna blir kortare, läke-

medelsindustrin är dock ett undantag.95 Statistik från PRV visar att patent med en IPC-klass 

inom ”läkemedel” (drygt 130 stycken) har en medellivslängd på 13.9 år.96 De patent som av-

skrivs tidigare är troligtvis sådana som inte lett till en kommersiell produkt på marknaden.  

 

Ett läkemedels effektiva skyddstid på marknaden (genom patent samt SPC) får sammanlagt 

vara maximalt femton år.97 Syftet är att läkemedel ska erhålla ungefär lika långt skydd på 

marknaden som andra uppfinningar som inte genomgår lika långdragna processer innan 

marknadsinträde. I en motion från år 1988 framlades att patenttiden för läkemedel bör för-

längas.98 Motionären hävdade att den effektiva patenttiden för läkemedel (på grund av 

utvecklings- och godkännandeprocesser) är så pass mycket kortare än tjugo år att en särskild 

skyddstid är motiverad. Lagutskottet konstaterade att den i Sverige tillämpade skyddstiden 

överensstämmer med den i övriga länder i norden samt den europeiska skyddstiden. En 

ändring av patenttiden skulle därför ”bryta den harmoni som nu råder mellan de olika länder-

nas regelsystem”99. Vid denna tidpunkt var SPC-regleringen ännu bara ett förslag. Utskottet 

skrev, i samband med avstyrkande av motionen, att någon åtgärd för tillfället inte var på-

kallad. Två ledamöter var skiljaktiga mot det utskottet anfört och skrev att lydelsen bland 

annat borde vara att ”… reglerna om patenttidens längd [bör] ha en utformning som tillgodo-

ser de olika intressen som gör sig gällande på läkemedelsområdet. Det är alltså inte självklart 

att patenttiden skall anpassas till just läkemedelsindustrins behov.”100 

3.4.2.	  Skyddstid	  ur	  ekonomiskt	  och	  etiskt	  perspektiv	  

Frågan om den optimala skyddstidens längd kan bara besvaras genom en sammanvägning av 

det sociala värdet av nya uppfinningar, konsumenters preferenser och till vilken grad 

immaterialrättigheter höjer priserna över marginalkostnaden.101 Den globala standarden med 

tjugoårig skyddstid lämnar inget utrymme för flexibilitet i det fall ett läkemedelspatent skulle 

behöva längre skyddstid. En förlängning av den i TRIPS angivna tidsperioden skulle innebära 

                                                
94 EU-kommissionen, Utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av de rättsliga 
ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar, (framlagt av kommissionen), s. 20. 
95 EU-kommissionen, Utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av de rättsliga 
ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar, (framlagt av kommissionen), s. 19 – 20. 
96 Andersson, Patrick; patentingenjör på PRV, mail den 13 april 2016.  
97 EU-kommissionen, Final Report, s. 112. 
98 Motion 1988/89:L803. 
99 Betänkande 1989/90: LU31, s. 22. 
100 Betänkande 1989/90: LU31, s. 30. 
101 Fink & Maskus, s. 3. 
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en längre skyddstid för alla uppfinningar. Det skulle leda till en minskning av den totala väl-

färden.102 En automatisk förkortning av skyddstiden sker genom de omfattande processer som 

genomförs innan ett läkemedel godkänns för försäljning, som dock kan kompenseras med en 

SPC förlängning. Om den optimala skyddstiden för ett läkemedel är tjugo år eller mer kan 

resurser satsas på att effektivisera granskningsprocesserna så att mer av skyddstiden återstår 

när läkemedlet väl når marknaden.103  

3.4.2.1.	  Förespråkare	  för	  evig	  skyddstid	  

Ur ett ekonomiskt perspektiv ska skyddstiden tjäna till att åstadkomma en avvägning mellan 

statisk och dynamisk effektivitet. 104  Ett alternativ till dagens system som beskrivs av 

ekonomen Maskus, är ett patentsystem som bygger på evig skyddstid och en periods tvångs-

licensering.105 Detta skulle resultera i en minskning av den så kallade dödviktsförlusten106. 

Dödviktsförlust uppstår när konsumenter, som hade förmått köpa ett läkemedel på en 

konkurrensutsatt marknad, är oförmögna att köpa monopolprissatta läkemedel. En skyddstid 

som förorsakar dödviktsförlust utgör grund för ett etiskt dilemma mellan att vara ett incita-

ment till forskning (som i framtiden kan komma att hjälpa människor) och individers nu-

varande hälsa och behov av läkemedel som redan är uppfunna, men otillgängliga på grund av 

skyddstiden.107 I det alternativa system som Maskus beskriver skulle konkurrensen mellan 

licenstagarna resultera i lägre priser under den gängse, tjugoåriga, skyddstiden. Det skulle 

minska den statiska dödviktsförlusten. Dödviktsförlusten skulle på detta sätt minska mer än 

vad de högre priserna, som till följd av den eviga patenttiden skulle uppstå efter denna period, 

ökar dödviktsförlusten. Om antalet licenshavare styrs så att patentets förväntade avkastning är 

oförändrad, erhålls lägre avkastning under den vanliga skyddstiden och högre därefter. Detta 

förväntas resultera i att utbudet av nya uppfinningar via detta system är lika stort som genom 

det nuvarande patentsystemet (incitamentet till forskning behålls). Konsumenterna tjänar på 

att licensperioden genererar ett lägre pris på läkemedlet och därmed kommer välfärden till 

och med att öka med ett sådant system.108   

 

                                                
102 Maskus, Intellectual property, Growth and Trade, s. 433. 
103 Ibid.  
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Även kallat allokativ ineffektivitet, kan uppstå vid monopol och innebär en allokeringsförlust (utbud möter ej 
efterfrågan) se vidare, Investopeida, hämtat den 25 april 2016. 
107 Lewinberg, Adam, Understanding Patents on Pharmaceuticals. 
108 Angående detta stycke, se Maskus, Intellectual property, Growth and Trade, s. 433. 
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Kritiker till ett system med evigt patent menar att det skulle medföra evig licensering och att 

den minskning av dödviktsförlusten som uppstår vid en övergång till mer konkurrensduglig 

prissättning skulle uppväga de transaktionskostnader som licensiering innebär.109 

 

Att, ur ett ekonomiskt perspektiv, avgöra den optimala längden för läkemedels skyddstid 

kompliceras av den avsevärda skillnaden i antalet tillgängliga läkemedel för olika sjukdomar 

och deras kvalitét. Om ett nytt läkemedel inte bidrar till terapeutisk utveckling innebär dess 

lansering lägre pris i den produktkategorin. Fördelarna som föds genom konkurrens bekostas 

dock av medel som skulle gått till F&U. Huruvida konsumenters ökade tillgång till läkemedel 

är mer värd än det forsknings- och utvecklingskapital som krävs för utvecklande av nya 

uppfinningar utmynnar i en empirisk fråga. Betydelsen av det lägre priset (på bekostnad av 

lönsamhet) kan väga tyngre än ett högre pris som kan ge möjlighet till utveckling av nya 

läkemedel. 110  Kontentan av den ekonomiska analysen av skyddstiden är att avstannad 

utveckling är ineffektivt men det är även ineffektivt om konsumenter inte ges möjlighet att 

köpa läkemedel.  

 

Ett annat perspektiv utgår från ståndpunkten att patentsystemets primära funktion är att belöna 

uppfinnaren.111 Ekonomerna Gilbert och Shapiro menar att skyddstiden ska vara i oändlighet 

och att det istället är patentets bredd som bör regleras. De definierar patentets bredd som ”the 

flow rate of profit available to the patentee while the patent is in force.”112 Ett brett patent, 

med växande betydelse på marknaden, ökar dödviksförlusten. Genom att förlänga patentet 

uppstår en kompromiss (”tradeoff”) mellan belöning till uppfinnaren och ökningen av död-

viksförlust. Eviga patent som genererar belöning till uppfinnaren genom minsta möjliga 

marknadsmakt, kombinerat med licensmöjligheter, är enligt Gilbert och Shapiro det bästa 

patentsystemet.113 

3.4.2.2.	  Förespråkare	  för	  patentets	  avskaffande	  

Nobelpristagaren Joseph E. Stiglitz menar att patentsystemet skapar ojämlikhet och stoppar 

utvecklingen. Systemets syfte att utgöra incitament till forskning fungerar endast gällande 

uppfinningar som kan säljas till ett högt pris på den kommersiella marknaden. Beträffande 

t.ex. läkemedel vars syfte borde vara social nytta, att lösa världshälsoproblem, fungerar inte 
                                                
109 Maskus, Intellectual property, Growth and Trade, s. 433.  
110 Angående detta stycke, se ibid. 
111 Gilbert & Shapiro, s. 106. 
112 Ibid. 
113 Gilbert & Shapiro, s. 106 -108 och s. 111. 



 29 

patentsystemets incitament, eftersom mindre bemedlade inte har råd att köpa dyra läkemedel. 

Läkemedel skulle kunna massproduceras och därigenom göras mer tillgängliga. Stiglitz 

skriver att patentsystemet utgör incitament till viss typ av forskning genom att göra inno-

vation profitabel men att systemet också tillåter läkemedelsföretag att driva upp priser. Incita-

mentet korresponderar inte nödvändigtvis med social återbäring.114 Stilgitz anser att patent 

hämmar utvecklingen och är ett system som värnar om företags affärsintresse snarare än 

samhällsnytta (och människoliv).115 Han anser vidare att patentsystemet skapar ojämlikhet: 

 

”Economic power often speaks louder --- than moral values; and in the many instances 

in which American corporate interests prevail in intellectual property rights, our policies 

help increase inequality abroad. In most countries --- the lives of the poor are sacrificed 

at the altar of corporate profits”.116  

 

Immaterialrätten bidrar till ojämlikhet eftersom rätten till liv inte borde vara beroende av 

förmågan att betala.117 Ett alternativ som skulle leda till mindre ojämlikhet än dagens 

patentsystem är statligt finansierad forskning samt ett belöningssystem.118 Genom att erhålla 

en belöning för uppfinnandet av ett nytt läkemedel blir uppfinnare ersatta för sin insats utan 

att en monopolsituation uppstår. Priset på läkemedlet skulle vara rimligt redan från start. Pris-

fonden skulle utgöras av statligt stöd.119  

 

Kritiker menar att det är tveksamt om belöningen skulle gå till rätt person och/eller företag 

och att Stiglitz idéer om ett prissystem skulle bli kostsamt för skattebetalarna.120 Men frågan 

är om det är mer kostsamt än det överpris som skattebetalarna tvingas betala vid de monopol-

situationer som uppstår idag. Om ett patentsystem inte fanns, så skulle generikaföretag kunna 

kopiera forskande läkemedelsföretags metoder direkt efter att ett läkemedel fått marknads-

godkännande.121 Det pris som Stiglitz föreslår bör ersätta patent måste vara väldigt högt för 

att kompensera för detta. 

                                                
114 Angående detta stycke, se Stiglitz, Shift from patents regime to prize-based system will revolutionise research 
and healthcare. 
115 Stiglitz, How Intellectual Property Reinforces Inequality. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Stiglitz, Shift from patents regime to prize-based system will revolutionise research and healthcare. 
119 Ibid. 
120 Center for Economic and Policy research, Stiglitz Explains How Patent Protection Both Slows Growth and 
Increases Inequality. 
121 Se Pellas, Patent. 
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4.	  Patentlagstiftningens	  syfte	  

4.1	  Balans	  

Som framkommit ovan är syftet med patentlagstiftningen att genom immaterialrättsligt skydd 

(ensamrätt att under viss tid ekonomiskt utnyttja en uppfinning)122 åstadkomma och gagna 

industriell utveckling.123 Systemet är tänkt att ge incitament till innovation och kreativitet. 

Läkemedel kan vara mycket kostsamma att utveckla och att bedöma lönsamheten för på för-

hand. Därför kan ett investeringsskydd vara motiverat för att driva utvecklingen framåt. 

Ensamrätten som ett patent innebär grundas dels i uppfattningen att uppfinnaren bakom en 

intellektuell prestation ska ha rätt att ta del av dess avkastning, dels i rättsskyddets samhälls-

nytta.124 

4.2	  Innehavaraspekt	  eller	  samhällsaspekt	  

För att kunna avgöra om evergreening är förenlig med syftet bakom patenträtten måste detta 

syfte först närmare klargöras. Uppfinnaren ska belönas för sin prestation och samhällsnyttan 

ska tillgodoses. Men vilken av dessa två aspekter väger tyngst? Om uppfinnarens belöning är 

det avgörande, så är evergreening (med en förlängd ensamrätt för patenthavaren/uppfinnaren 

och därmed ekonomisk vinning) förenlig med syftet. Om syftet med patenträtten i stället 

främst är att tillgodose samhällsnyttan, så är det mer tveksamt om evergreening leder till en 

sådan positiv effekt. Även om följduppfinningar kan innebära viktiga forskningsframsteg, så 

kan den fria tillgången till läkemedel eventuellt tillgodose samhällsnyttan bättre. En 

avvägning behöver göras mellan evergreening (hur stor förbättring/utveckling 

följduppfinningen innebär) och uppfinningars tillgänglighet.  

 

Patentlagens två syften, att belöna uppfinnaren och tillgodose samhällsnyttan, kan vara svåra 

att skilja åt, och inom skilda immaterialrättsområden väger ensamrätt respektive samhälls-

nytta olika tungt. Inom patenträtten sägs samhällsnyttan vara den dominerande aspekten.125  

4.3	  Evergreening	  –	  (o)förenlighet	  med	  patentlagens	  syfte	  

En utgångspunkt för nyhetsprövningen är att endast fysiska produkter kan patenteras, inte 

kemiska definitioner.126 En ny definition (exempelvis ett nytt strukturellt särdrag eller ny 

                                                
122 Prop. 1985/86:86, s. 14. 
123 Bernitz m.fl., s. 140. 
124 Bernitz m.fl., s. 7. 
125 Bernitz m.fl., s. 8. 
126 Domeij, s. 269. 
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karaktär) av en redan känd substans räknas härmed inte som en ny uppfinning, eftersom 

kravet på nyhet är inte uppfyllt. Det utslagsgivande är att avgöra huruvida det i det enskilda 

fallet inte bara är ett nytt särdrag hos en känd substans utan även om produkten i den nya 

definitionen är ny.127 I ett fall från EPOs besvärskammare uttrycktes det att:  

 

”[T]he concept of novelty must not be given such a narrow interpretation that only what 

has already been described in the same terms is prejudicial to it. The purpose of Article 

54(1) EPC is to prevent the state of the art being patented again.”128  

 

Artikel 54(1) motsvarar 2 § PL och definierar nyhet som allt som är känt före inlämnande av 

patentansökan.129 Vidare skriver EPO: 

 

“If inventions relating to chemical substances defined by claims of this kind are 

patented, it necessarily follows that the resulting patent documents, once they enter the 

state of the art, will be prejudicial to the novelty of applications claiming the same 

substance although in a different and perhaps more closely defined form.”130  

 

För att uppfylla nyhetskravet krävs härmed mer än att bara den kemiska definitionen av 

produkten är ny. Ett läkemedel definieras vanligtvis utifrån dess strukturformler, dessa anger 

bland annat atomernas placering och förhållande till varandra.131 För att en produkt ska upp-

fylla nyhetskravet krävs strukturella skillnader. Anledningen till att skillnader i just struktur-

formler lämpar sig väl för att undersöka nyhetskravet för läkemedelspatent är för att struktur-

formler hänför sig till substansens beskaffenhet. Förändrad temperatur kan bidra till att ett 

läkemedel övergår från fast till flytande form, det vill säga strukturell förändring i läkemedlets 

konsistens.132 Alla produkter går emellertid inte att definiera enligt strukturformler. I sådana 

fall kan den som söker patent definiera produkten utifrån tillverkningsprocess eller specifika 

egenskaper.133 Olika typer av definitioner av uppfinningar kan försvåra utredningen gällande 

huruvida nyhetskravet är uppfyllt eller inte. Det är sökanden som har bevisbördan och därmed 

ska visa att substansen som denne söker patent för skiljer sig från teknikens ståndpunkt. Kan 
                                                
127 Domeij, s. 270. 
128 T 0012/81 (Diastereomers) of 9.2.1982, para 5.  
129 EPC, Guidelines for Examination, part G - Patentability, Chapter IV – State of the art, 1. General remarks and 
definition.  
130 T 0012/81 (Diastereomers) of 9.2.1982, para 6. 
131 Domeij, s. 270. 
132 Domeij, s. 271. 
133 Domeij, s. 272. 



 32 

sökanden inte visa att det särdrag som präglar dennes uppfinning innebär en strukturell 

skillnad jämfört med de produkter som redan är kända erhålls inte patent. Exempel på ever-

greening är att förändra ett läkemedel som tidigare var i tablettform till kapselform eller 

flytande form, så att läkemedlet istället ska injiceras. Dessa förändringar är strukturella. Det 

innebär att de ses som nya uppfinningar. 

 

Om patenträttens huvudsyfte är att tillgodose samhällsnyttan, så kan en sådan extensiv paten-

tering som evergreening innebär strida mot detta syfte. För en korrekt bedömning av den 

strategiska patenteringen måste patenthavares syfte med patenteringen klargöras i det enskilda 

fallet. Tillämpas evergreening som en affärsstrategi för att behålla/förlänga ensamrätt och där-

igenom kontinuerligt erhålla avkastning, eller är evergreening en missvisande term av patent-

ering av, i vissa fall små, tekniska framsteg? I det senare fallet används patent fortfarande så 

som det är tänkt att systemet ska användas, om än med en för vissa, olycklig följd i form av 

sämre och uppskjuten tillgång till billig generika. Det behöver inte vara ett antingen eller, men 

det är motiverat att ställa frågan vid utredning av patentansökan. Är endast den första frågan 

uppfylld (affärsstrategi), handlar det om evergreening. Företags anledning att använda ever-

greening som patenteringsstrategi är svårt att klargöra och bör bedömas från fall till fall. Men 

den är alltid relevant att undersöka. Eftersom immaterialrätten bygger på de två principerna 

om uppfinnarens rätt till belöning och samhällsnytta, och det är svårt att klargöra patent-

havares närmare syfte, kan slutsatsen bli att evergreening är förenligt med patenträtten om 

patentkraven de facto är uppfyllda. Det kan i sin tur väcka frågan om en reglerings bakom-

liggande syfte (och en företeelses eventuella oförenlighet med detta) är relevant. Men de 

flesta rättssystem präglas av en utilitaristisk syn på immaterialrätten; balans ska uppnås 

mellan behov av forskning (industriell utveckling) och tillgänglighet.134 

 

Sammanfattningsvis kan flera olika slutsatser dras om evergreenings förenlighet med patent-

lagstiftningens syfte. Det som talar för att evergreening är en patenteringsstrategi som ligger i 

linje med gällande lagstiftning är att det inte finns något krav på att en uppfinning måste vara 

revolutionerande jämfört med det som redan är känt. Nya processer, former etcetera kan vara 

tillräckligt för att uppfylla kravet på nyhet och uppfinningshöjd, och därmed erhålls patent. 

Mot sådana objektivt verifierbara krav ställs patentsystemets syfte och målet om att skapa en 

balans i samhället, en jämvikt mellan tillgång till läkemedel och innovation. På denna punkt 

                                                
134 Maskus, Intellectual property rights in the global economy, s. 28. 
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bryter evergreening mot syftet, eftersom strategin gynnar den enskilde patenthavaren men 

sannolikt leder till lägre utfall för F&U. Balansen är därmed rubbad och evergreening kan då 

anses vara en strategi som inte tillgodoser patenträttens syfte. Den fråga som återstår blir vad 

som är avgörande: att evergreening faktiskt är genomförbar enligt gällande lag, eller att ever-

greening motverkar den balans som patenträtten syftar till. Systemets syfte och tilltänkta 

användningssätt borde vara utslagsgivande, särskilt eftersom samhällsperspektivet främst ska 

tillgodoses. Endast en bedömning som sker från fall till fall kan avslöja om företag ägnar sig 

åt evergreening eller om patenteringen avser en genuin vidareutveckling, se avsnitt 3.3 ovan 

angående syftet med evergreening. 

5.	  För-‐	  och	  nackdelar	  med	  evergreening	  

5.1.	  Rättsligt,	  etiskt	  och	  ekonomiskt	  perspektiv	  

Läkemedelsbolag, staten och samhället med dess invånare är alla aktörer som påverkas av 

evergreening av läkemedelspatent. Aktörerna värnar om skilda intressen och alla har sina rätt-

igheter. En diskussion om för- och nackdelar med evergreening ur dessa skilda perspektiv är 

intressant, och nödvändig, för den kommande analysen. Förutom det rättsliga perspektivet 

aktualiseras etiska och ekonomiska aspekter baserade på de olika aktörernas intressen.  

5.2.	  Företag	  

5.2.1.	  Referensföretag	  

För de forskande företagen (som uppfinner referensläkemedel och innehar patent på dessa) är 

evergreening en strategi för att behålla erhållen ensamrätt och säkra ett fritt utrymme för fort-

satt forskning, vidareutveckling och saluföring av produkten. Evergreening leder till ökade in-

täkter för läkemedelsföretag eftersom ensamrätten förlängs. Några egentliga nackdelar med 

evergreening finns inte för referensföretagen. Något som dock kan räknas som en nackdel är 

de (eventuellt kostsamma) processer som företagen kan bli indragna i när generikaföretag ut-

manar referensföretagens patent. Den ensamrätt som läkemedelsbolaget haft innan dess kan 

dock uppväga kostnaden för en sådan process. 

 

Referensföretagen använder sig av strategisk patentering i syfte att öka sina inkomster och 

evergreening motiveras därav ur ett ekonomiskt perspektiv. Som tidigare nämnt är syftet med 
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aktiebolag (de flesta stora läkemedelsföretagen är aktiebolag)135 att generera vinst, se 3 kap 3 

§ Aktiebolagslag (2005:551). Läkemedelsbranschen omfattas dock av höga F&U-kostnader. 

Detta parallellt med att det är tekniskt avancerat att producera nya, innovativa läkemedel har 

resulterat i att relativt få forskande läkemedelsföretag konkurrerar på marknaden.136 Att med 

hjälp av evergreening erhålla ensamrätt utöver den första skyddstiden kan leda till betydande 

intäkter till företaget. Drivkraften bakom strategisk patentering är antingen rent vinstsyfte, alt-

ernativt vittnar förekomsten av evergreening om att den maximala patenttiden som kan er-

hållas idag inte är tillräcklig i läkemedelsbranschen.  

5.2.2.	  Generikaföretag	  	  

För generikaföretag innebär referensföretagens evergreening av läkemedelspatent ett betydligt 

senare marknadsinträde. Det för i sin tur med sig förlorade inkomster och eventuellt en 

krympande marknad för generikaföretagen. Generikaföretagets affärsidé är att tillgodose kon-

sumenter med högkvalitativa och säkra läkemedel till ett lågt pris.137 Evergreening leder till 

att det inte är möjligt för generikaföretag att förverkliga denna affärsidé, eftersom strategisk 

vidarepatentering blockerar generikaföretagens marknadsinträde. 

 

Processer angående patents giltighet eller generikaföretags eventuella intrång på ett patent, 

som nämnts i avsnitt 5.2.1, kan bli kostsamma. Förhandlingar mellan referensföretag och 

generikaföretag som inte når domstol avgörs eventuellt genom att referensföretaget ersätter 

generikaföretaget i utbyte mot ett senare marknadsinträde.138 Detta kan gynna det enskilda 

generikaföretaget. Men eftersom syftet med generika är att förse marknaden med säkra, pris-

värda läkemedelsalternativ förlorar generikaföretagen som kollektiv på en sådan förhandling. 

Vidare kan det vara oförenligt med konkurrensrätten, eftersom parterna kommer överens om 

ett senare generiskt marknadstillträde på den specifika marknaden, i förlängningen står 

konsumenterna för denna kostnad.139 

  

                                                
135 Jfr t.ex. Pfizer AB, Teva Sweden AB, McNeil AB. 
136 Domeij, s. 7. 
137 FGL, Föreningen för generiska läkemedel, generikaföreningen.se, under rubriken ”Hem”. 
138 EU-kommissionen, Final Report, s. 255. 
139 Ibid. 
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Bild IV. Förlikningar mellan forskande företag och generikaföretag  

140 
Diagrammet visar det resultat som en enkät från EU-kommissionen resulterat i. Mellan 2000 – 2008 ingicks 207 

förlikningar mellan referensföretag och generikaföretag. I ca hälften av fallen begränsades generikaföretagens 

marknadstillträde.141 Totalt betalades drygt 200 miljoner euro till generikaföretag i 23 olika uppgörelser.142 Av 

49 omtvistade läkemedel gällde 63 % bästsäljande läkemedel vars skyddstid tog slut mellan år 2000 och 2007.143 

 

Till skillnad från de forskande referensföretagen (vars verksamhet innebär större risker) kon-

kurrerar generikaföretagen med varandra genom att tävla om vem som kan erbjuda generika 

till lägsta pris. Ur affärsidén framgår att sociala och etiska skäl är de drivande, att förse mark-

naden med säkra, billiga och kvalitativa läkemedel.144 Marknaden för generika hade inte 

funnits om den inte varit lönsam. Det leder till slutsatsen att evergreening i dagsläget inte 

hindrar all generisk konkurrens, men evergreening är likväl hindrande för generikaverksam-

heten och därmed i förlängningen även till skada för konsumenterna. 

 

Generikamarknaders andel av läkemedelsmarknader inom EU varierade år 2013 mellan  

11.5 % och 55 %, se bild V nedan. 
                                                
140 EU-kommissionen, Final Report, s. 256. 
141 EU-kommissionen, Final Report, s. 310. 
142 EU-kommissionen, Final Report, s. 279. 
143 EU-kommissionen, Final Report, s. 310. 
144 FGL, Föreningen för generiska läkemedel, under rubriken ”Hem”. 
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Bild V. Generikas marknadsandelar 
145

 

5.3	  Samhället	  –	  gemene	  man	  

Samhället gynnas av att företag bedriver F&U och därigenom bereder tillgång till nya läke-

medel.146 Patenträttens underliggande syfte är bland annat att ge incitament till att lägga 

resurser på forskning som leder till industriell utveckling.147 För att åstadkomma en situation 

som gynnar F&U är patent (och den tidsbegränsade ensamrätt och monopol som patent inne-

bär) det pris som samhället måste betala för att erhålla nya läkemedel. När ett läkemedels 

skyddstid tar slut, gynnas befolkningen genom att priserna sjunker tack vare att konkurrens 

uppstår på marknaden.148 I kontraktet mellan uppfinnaren och samhället ligger också det 

viktiga offentliggörandet av uppfinningen, som sker senast efter 18 månader från dagen för 

patentansökan, se 22 § PL. Offentliggörandet öppnar för andra att fortsätta på teknikens 

ståndpunkt och forska och vidareutveckla uppfinningen. Patentsystemet med dess begränsade 

skyddstid stimulerar till investeringar och forskningsinsatser, som i förlängningen även kan 

leda till export av nya läkemedel som gynnar ekonomin. År 2014 exporterade Sverige 

läkemedel för 59.9 miljoner kronor och handelsöverskottet för läkemedel var 28.5 miljarder 

kronor.149  

                                                
145 EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures (2015) s. 17. 
146 Pellas. 
147 Bernitz m.fl., s. 140. 
148 FGL, generikaföreningen.se. 
149 Pellas och broschyren FAKTA 2015, Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården, s. 9. 
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Evergreening av patent försenar konkurrensen. Det för med sig att läkemedel är dyra under en 

längre period. Referensföretagen blir mindre intresserade att erhålla det bredast möjliga 

patentet för den första versionen av ett läkemedel och mer intresserade av uppfinningens livs-

cykel, och försöker hitta innovativa, patenterbara, varianter på referensläkemedlet för att på så 

sätt förlänga livscykeln och ensamrätten.150 Detta gynnar företagen men kan ses som ett över-

utnyttjande av patentsystemet, eftersom ensamrätten är tänkt att vara en tidsbegränsad be-

löning (samt ett incitament till forskning) och att konkurrens och vidareutveckling därefter 

ska ske. Skyddstid som kontinuerligt förlängs drabbar slutkonsumenterna, som måste köpa 

det enda, och därmed dyra, alternativet som finns på marknaden. Om evergreening leder till 

att referensföretagen forskar mer och utvecklar sina läkemedel, så gynnar det samhället 

genom att nya uppfinningar tas fram. Frågan är dock om detta inte redan är resultatet av den 

befintliga patenttiden på 20 + 5 år. I så fall är evergreening av läkemedelspatent uteslutande 

till nackdel för samhället, det är en vinstdrivande strategi. Patentsystemet är i grunden en 

kompromiss mellan uppfinnaren och dem som vill ta del av uppfinningen. Att läkemedels-

företag kan erhålla ensamrätt för sina uppfinningar leder till att vissa konsumenter inte får 

tillgång till läkemedlet, i stället blir läkemedlet en sorts framtida tillgång, när skyddstiden 

tagit slut. 

 

I länder med lagstiftning som ger gott skydd för uppfinnare sker F&U och därmed, om än im-

plicit, stödjs evergreening till skillnad från utvecklingsländer där generikamarknaden är 

stor.151 I industriländer är möjligen konsekvenserna av evergreening inte lika stora som i ut-

vecklingsländer. Indien, som har en stor generikamarknad, skulle drabbas hårdare av ever-

greening (om det hade varit tillåtet där) än exempelvis Sverige. I denna analys får ledning 

hämtas från immaterialrättens syfte, som är att genom ett tidsbegränsat skydd ge uppfinnare 

incitament till innovation. I förlängningen ska detta leda till en samhällsutveckling som 

gynnar invånarna genom konkurrens (och därmed både lägre priser och ny forskning). Följ-

aktligen är en alltför lång skyddstid inte gynnsam för samhället. Det är således svårt att visa 

att evergreening leder till ökad F&U. Evergreening verkar snarare vara gynnsamt ur ett 

skyddsinnehavarperspektiv. Eventuellt går gränsen för vad som är samhällsnytta och vad som 

är innehavarnytta vid evergreening. Sätts inte en gräns (som de tidsbegränsade immaterial-

                                                
150 Tuominen, s. 546. 
151 Chalmers, s. 30. 



 38 

rätterna är tänkta att göra) kommer det senare intresset att vara det övervägande, på bekostnad 

av det förra.  

5.4	  Staten	  

Det som talar emot evergreening är att patent som förlängt skyddas på detta sätt inte tjänar 

som incitament till F&U, utan snarare tvärtom. Sådana patent skapar en marknad med 

snedvriden konkurrens. Patenthavaren har ensamrätt och en dominerande ställning som 

hämmar innovation och ny forskning på området.152 Statens främsta intresse på detta område 

torde vara en gynnsam utveckling på läkemedelsområdet, med nya innovationer och tekniker. 

En eventuell fördel som evergreening kan innebära är att alternativen möjligtvis vore mer 

kostsamma för staten. Om evergreening skulle bekämpas genom förhandlingar om läke-

medelspriser och/eller statliga subventioner, så skulle det kunna leda till dyra åtgärder för 

staten. Relevant blir att avgöra statens mål, är det att undvika dyra tillvägagångssätt och/eller 

att tillgodose samhällsnyttan? I första rummet bör komma att F&U förs framåt. Den 

återkommande frågan är hur F&U gynnas bäst, genom den existerande patenträtten (och 

skyddstiden för läkemedel på maximalt 20 + 5 år) eller genom att läkemedelsföretag har 

möjlighet att använda sig av evergreening.  

6.	  Jämförelse	  mellan	  synen	  på	  evergreening	  i	  olika	  länder	  

6.1	  Indien	  

Som berörts i avsnitt 1.1.2. har landet en reglering, § 3(d) i den indiska patentlagen, som 

anger att upptäckten av en ny form, egenskap eller användning av en tidigare känd substans 

inte är patenterbar så vida den inte resulterar i ökad terapeutisk effektivitet. Det huvudsakliga 

syftet med regleringen är att förhindra att läkemedelsföretag erhåller patenträttsligt skydd för 

modifikationer av kända kemikaliska enheter, att förhindra evergreening.153 Den indiska 

högsta domstolen skriver: 

 

”We have borne in mind the object which the amending Act wanted to achieve namely, 

to prevent evergreening; to provide easy access to the citizens of the country to life 

saving drugs and to discharge their constitutional obligation of providing good health 

care to its citizens.”154  

                                                
152 Correa, s. 549. 
153 Kankanala m.fl., s. 6 och Ramanujan & Sen, s. 137. 
154 Novartis Ag vs. Union Of India & Others, 2013, para. 18, s. 7. 
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Företaget Novarits hävdade att regleringen inte var förenlig med grundlagen men högsta dom-

stolen slog fast att regleringen inte bröt mot grundläggande rättigheter. För att en reglering 

ska tolkas och förstås på bästa sätt är det nödvändigt att känna till dess bakgrund och vilka 

problem regleringen ämnar adressera.155 Av citatet ovan framgår att syftet med att förhindra 

evergreening var att tillgodose invånarnas tillgång till läkemedel samt invånarnas grundlägg-

ande rätt till en god hälsa. Eftersom mycket generika produceras i Indien, ter det sig naturligt 

att nämnda skäl har övervägt skälen för evergreening och ett starkare patentskydd. Att stryka 

§ 3(d) i den indiska patentlagen skulle gynna några företag, inte tack vare nya uppfinningar 

utan för deras skickliga jurister och lobbyister, samtidigt som hälsan skulle försämras för 

miljontals människor, menar de som sympatiserar med anti-evergreening-regleringen.156  

 

I § 3(d) används ordet ”upptäckt” av en ny form, användning etc. Det indikerar att paragrafen 

behandlar uppdagande av en okänd egenskap hos en befintlig uppfinning snarare än skapandet 

av något nytt.157 Av denna anledning kan sektionen antingen ses som en reglering med 

kriterium för patenterbarhet eller som en utvidgning av definitionen för en uppfinning.158 

Paragrafen resulterar i att kraven på uppfinningshöjd är högre ställda i Indien än i andra 

länder. Det kan få till följd att något som är patenterbart i ett annat land inte är det i Indien.159 

Detta har väckt motreaktioner hos vissa läkemedelsföretag. Att Novartis-fallet och Indiens 

anti-evergreening lagstiftning har blivit väldigt uppmärksammad i världen beror på att Indien 

är världens största exportör av generika och Indiens reglering av evergreening kan påverka 

miljontals människor.160 Det prejudicerande fallet ställer krav på att läkemedelsföretag ska 

visa att nya versioner av tidigare kända substanser har bättre terapeutisk effekt. En följd är, 

enligt de som ställer sig positiva till regleringen, att mindre bemedlade konsumenter kan köpa 

läkemedel i större utsträckning samtidigt som incitament till forskning fortfarande finns 

kvar.161 

 

                                                
155 Novartis Ag vs. Union Of India & Others, 2013, para. 26 – 27, s. 9. 
156 Dessa åsikter uttryckets i ett öppet brev till president Obama den 20 januari 2015, Promote Health In India 
Not Narrow Pharma IP Interests, undertecknat av ett flertal hälsoorganisationer, t.ex. Oxfam America och 
Health GAP. 
157 Ramanujan & Sen, s. 141. 
158 Novartis Ag vs. Union Of India & Others, 2013, para. 190, s. 63. 
159 Novartis Ag vs. Union Of India & Others, 2013, para. 17, s. 6 - 7. 
160 The editorial board, India’s Novartis decision, The New York Times, 5 april 2013, s. A22. 
161 Ibid. 
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Att det var möjligt att införa denna reglering mot evergreening i indisk lag beror på en princip 

som framgår ur artikel 8 ur avsnittet allmänna villkor i TRIPS-avtalet. Där stadgas att 

medlemsländer får anpassa sina lagar så att dessa skyddar bland annat allmän hälsa. Lagarna 

får även anpassas till de rådande socio-ekonomiska förutsättningarna i landet och den tekniska 

utvecklingen.  

6.2	  Australien	  

I Australien tillämpas samma grundläggande patentkrav som i Sverige och läkemedelsföretag 

kan, liksom i Sverige, erhålla en förlängd skyddstid om fem år som kompensation för den tid 

det tar att få ett läkemedel godkänt för försäljning på marknaden.162  

 

I målet Aktiebolaget Hässle vs Alphapharm Pty godtog den australiensiska högsta domstolen, 

till skillnad från underinstanserna, ett företags evergreeningstrategier. Målet berörde inte 

explicit evergreening utan handlade primärt om tillvägagångssättet för att avgöra om kriteriet 

gällande uppfinningshöjd var uppfyllt. Underinstanserna avslog patentansökan (gällande nytt 

ytskikt på ett läkemedel) med hänvisning till att tekniken saknade uppfinningshöjd medan 

högsta domstolen ansåg att uppfinningshöjd förelåg och att patent därmed skulle erhållas.163 

Två domare var skiljaktiga. Fallet åskådliggör att bedömningen av de grundläggande patent-

kraven, och hur hård denna bedömning är, är direkt avgörande för inställningen och möjlig-

heterna till att erhålla sekundära patent genom evergreening. 

 

I ett senare rättsfall, Arrow Pharmaceuticals Limited vs. Merck & Co., Inc. [2004] FCA 1282, 

skriver en domare i den federala domstolen164 i inledningen av fallet att det rör sig om ett för-

sök till evergreening av ett läkemedelspatent.165 Ur domen framgår även: 

 

”There is nothing that is claimed to be new or novel with any utility about the carrier, 

the active ingredient, or the quantity or the method by which the ingredients are 

‘composed’. Reference is only made to standard mixing and formulation techniques. … 

These are not composition claims as that concept would normally be understood, that is, 

claims to a new and unique compound. They are not combination claims whereby the 

whole is something different from the sum of the parts. When properly analysed the 
                                                
162 Chalmers, s. 34 och Australian Patents Act 1990, 70 – 79A. 
163 Angående detta stycke, se Chalmers, s. 36 och Aktiebolaget Hässle vs Alphapharm Pty Limited. 
164 Den federala domstolen är en överrätt och prejudikatinstans med begränsat jurisdiktionsområde, den 
australiensiska högsta domstolen är överinstans, se Federal Court of Australia Act 1976. 
165 Se Arrow Pharmaceuticals Limited vs. Merck & Co, para. 1. 
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composition claims are devoid of practical content. They are not ‘inventions’ and are 

not a manner of manufacture.”166  

 

Patentansökan avsåg ett sekundärt patent gällande användandet av ett läkemedel mot benskör-

het. I ansökan angavs att läkemedlet skulle intas oralt i specifika doser för att undvika nega-

tiva mag- och tarmeffekter. Domstolen fastställde dock att: 

 

”… each claim relates to the use of a known substance with known properties for a 

known purpose in a known manner. There is no claim of any new process or method of 

administration as such. There is no claim of discovery of new physical properties in the 

compound.”167  

 

Grundpatentet söktes och erhölls år 1983 i ett flertal länder, dock med olika innehåll i respek-

tive land. Både det engelska och det amerikanska patentet var föremål för processer gällande 

återkallande av patentet. Det amerikanska patentet bestod medan det brittiska återkallades. 

Den australiensiska domstolen skriver i domen att blott en ny användning av en känd substans 

inte är patenterbar. Själva idén att använda en känd substans på ett nytt sätt kan svårligen 

berättiga anspråk på själva substansen.168 Emellertid kan upptäckten att en känd substans kan 

användas för att åstadkomma ett nytt resultat vara patenterbar. Den sedan tidigare kända sub-

stansen betraktas i så fall som ny, eftersom tidigare okända egenskaper upptäckts genom 

forskning. Domaren skriver att: ”The principle extends to a process that results in a new and 

useful effect that is an artificially created state of affairs of economic utility”169. Domaren 

skriver vidare att kravet på nyhet måste innebära en ny terapeutisk användning.170 Han anser 

inte att ny dosering av ett patenterat läkemedel innebär sådan uppfinningshöjd som medför att 

ett fristående patent kan meddelas.171 Därmed fastställde domstolen att kraven på nyhet och 

uppfinningshöjd i detta fall innebar att evergreening av läkemedelspatentet inte var möjligt. 

 

I fallet för domaren även en diskussion om det eventuella resultat som godkännande av sek-

undära läkemedelspatent skulle medföra. Först fastställs att patentansökan ifråga snarare utgör 

en anvisning om användning av det aktuella läkemedlet än en uppfinning. Domaren skriver att 
                                                
166 Se Arrow Pharmaceuticals Limited vs. Merck & Co, para. 80. 
167 Se Arrow Pharmaceuticals Limited vs. Merck & Co, para. 81. 
168 Se Arrow Pharmaceuticals Limited vs. Merck & Co, para. 83. 
169 Se Arrow Pharmaceuticals Limited vs. Merck & Co, para. 82. 
170 Se Arrow Pharmaceuticals Limited vs. Merck & Co, para. 95. 
171 Se Arrow Pharmaceuticals Limited vs. Merck & Co, para. 124. 
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denna inställning förstärks vid övervägandet av de praktiska konsekvenserna som en 

motstående syn skulle leda till på läkemedelsmarknaden. Mercks (sökandens) grundpatent 

skulle förhindra andra än de själva och eventuella licensinnehavare att utföra kliniska pröv-

ningar med substansen i de länder där Merck hade patent. Domaren hävdar vidare att, om de 

juridiska verkningarna av patentet lämnas åsido, endast patenthavaren (samt eventuella licens-

innehavare) skulle vara kommersiellt motiverade att fortsätta med nödvändiga tester/-

prövningar. Kliniska prövningar är en förutsättning för kommersiellt utnyttjande av ett läke-

medel. Möjligheten att förfina och förbättra uppfinningen (grundpatentet) är, i praktisk be-

märkelse, förbehållet patenthavaren. När Merck erhöll grundpatentet kunde företaget kontroll-

era det aktuella området.172   

 

“The patentee will thus have a virtual monopoly of the commercial development of it. In the 

present case, that led to the trihydrate salt patent, which had a life extending well beyond 

the life of the base patent in other jurisdictions. Certain of the claims of that patent would 

arguably include the method claims in issue here. The patentee has a practical monopoly of 

the opportunity of further refining the use of that invention. It would be a surprising result if 

using that monopoly and the information received from clinical trials of the compound 

would enable a further refinement of the necessary instructions for use of the compound to 

be itself patentable subject matter. This would extend the practical life of the patent by 

conferring a monopoly over the best method found in practice to put it into effect. There is 

something anomalous about a patent being obtained for all pharmaceutical uses of a 

chemical compound without disclosing any particular dosage regime for any particular use 

but with the patentee later claiming a new, stand-alone, patent for a particular dosage 

regime for a particular purpose that was contemplated at the time of the base patent, with no 

new properties of the compound having been discovered in an inventive fashion in the 

meantime.”173  

 

Sammantaget verkar det som att ekonomiska konsekvenser, dess påverkan på läkemedels-

marknaden och det faktum att grundläggande patentkrav inte ansågs uppfyllda utgjorde 

grunden för domslutet. Eftersom detta är ett av få mål där evergreening uttryckligt nämns, ut-

gör rättsfallet och dess grunder för domslutet viktiga utgångspunkter i analysen om ever-

greening. Merck överklagade domen till ”Full Federal Court” som avslog yrkandena, i domen 

                                                
172 Angående detta stycke, se Arrow Pharmaceuticals Limited vs. Merck & Co, para. 88. 
173 Se Arrow Pharmaceuticals Limited vs. Merck & Co, para. 88. 
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nämns inte evergreening.174 Visserligen är Arrow vs Merck ett australiensiskt fall och skill-

nader mellan svensk och australiensisk patenträtt förekommer, men det hindrar inte att argu-

ment och synsätt gällande evergreening jämförs (se avsnitt 6.4 nedan).  

6.3	  EU	  

Enligt artikel 54(5) EPC är det möjligt att patentera en ny användning av en känd substans. 

Eftersom patenträtten i EU:s medlemsländer är harmoniserad (även TRIPS-avtalet har en 

harmoniserande verkan), speglar den patenträttsliga regleringen i Sverige (som beskrivits i 

kapitel 2 och 3) den europeiska regleringen av patent. Evergreening nämns inte uttryckligt 

(vare sig i domar eller i reglering) men är praktiskt genomförbar, eftersom nya användningar 

av kända substanser kan patenteras. Detta förutsatt att de grundläggande kraven för patent är 

uppfyllda, se art 54, 56 och 57 EPC.  

6.4	  Jämförelse	  mellan	  ländernas	  reglering	  gällande	  evergreening	  

Den indiska regleringen och synen på evergreening är utmärkande på så sätt att landet explicit 

inte tillåter sekundära patent på en redan känd substans. I Australien tillåts inte evergreening 

med hänvisning till att de grundläggande kraven för patenterbarhet inte uppfylls (åtminstone 

inte i det aktuella fallet). Resultatet blir förvisso detsamma men det är intressant hur länderna 

bedömer vägen dit och vilka motiv som föranleder slutsatsen. Generellt är synen på ever-

greening i Australien lik den i Sverige. Uppfylls patentkraven erhålls patent, oavsett om det 

gäller ett primärt eller sekundärt patent. I Indien är den generiska läkemedelsmarknaden 

utbredd och argument angående medborgarnas tillgång till läkemedel är framträdande. I det 

australienska rättsfallet förs diskussionen främst angående den ekonomiska utvecklingen på 

marknaden och tillämpningen av de grundläggande patentkraven. I slutänden utmynnar 

jämförelsen i en diskussion om hur sträng bedömningen av patentkraven är, eftersom detta är 

direkt avgörande för om evergreeningstrategier är framgångsrika eller inte.  

 

Eftersom syftet med immaterialrätt är att åstadkomma en balans mellan incitament till F&U 

och samhällsnytta, i form av tillgänglighet till läkemedel, torde det vara av intresse att uppnå 

denna balans globalt. Det är väsentligt att patentsystemet används och regleras så att denna 

balans uppnås såväl i utvecklingsländer som i industriländer. I många utvecklingsländer kan 

patent inte erhållas för läkemedel, något som skulle bli föremål för ändring om landet vill an-

                                                
174 Se Merck & Co Inc vs. Arrow Pharmaceuticals Limited [2006] FCAFC 91. 
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sluta sig till TRIPS.175 Det kan antas att utvecklingsländer generellt inte har många forskande 

läkemedelsföretag, eftersom länderna importerar mycket generika.176 I länder där marknaden 

för generika är stor, som i Indien, kan en återhållsam patentreglering eventuellt ge ekonomin 

en nödvändig skjuts men långsiktigt är troligtvis starkare patenträtt vägen till en stabil 

ekonomi, likt den i industriländer. Med svagt patentskydd finns en risk för att F&U inte upp-

muntras. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (cit. EFPIA177) 

menar att Indiens förbud mot patentering av inkrementell läkemedelsutveckling beror på en 

felaktig uppfattning av sådana patents marknadspåverkan och att läkemedelsindustrin måste 

framföra att sådana patent för utvecklingen framåt, oavsett om det rör en tillväxtmarknad eller 

en utvecklad marknad.178 Eftersom patent även innebär offentliggörande av information om 

uppfinningen, öppnar patent för andra att fortsätta utveckla uppfinningen och på så sätt föra 

den industriella utvecklingen framåt. Patent bidrar till dynamisk konkurrens, även om kon-

kurrensen till en början tillfälligt begränsas. Patenträttens natur bidrar till viktigt teknisk 

framåtskridande, speciellt i utvecklingsländer.179 Direkta investeringar gynnas av sofisti-

kerade patentsystem, varför ett starkt skydd även kan leda till eftersträvat resultat (starkare 

ekonomi) i utvecklingsländer och att forskande företag väljer att etablera sig i sådana länder.  

7.	  Analys	  

7.1	  Övergripande	  

Tidigare har slagits fast ett antal förhållanden kring evergreening. Vissa av de källor som 

använts i arbetet beskriver evergreening som en ekonomisk marknadsstrategi i företags 

verktygslådor. Det är oklart om evergreening leder till mer F&U och evergreening skulle i så 

fall kunna rubba den balans och den tradeoff som patenträtten är ämnad att skapa i samhället. 

Det finns en risk att uppfinnarens belöning blir större än vad som är motiverat av tillgången 

till nya läkemedel. Det som framkommit ska nu granskas närmare, särskilt i ljuset av arbetets 

tes att evergreening är oförenlig med patentlagstiftningens syfte. 

 

                                                
175 Fink & Maskus, s. 274. 
176 Stockholm TT, WTO enas om billiga läkemedel. 
177 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, är en branschförening som representerar 
industrin för forskande läkemedelsföretag i Europa. Se, http://www.efpia.eu/about-us. 
178 EFPIA, The degree to which patenting, and in particular secondary patenting, protect pharmaceutical 
products during their lifecycle is often misconstrued. 
179 Fink & Maskus, s. 265. 
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1. För att över huvud taget erhålla patent måste patenterbarhetskriterierna uppfyllas 

(nyhet, uppfinningshöjd samt industriell tillämpbarhet). Sökandes eventuella (under-

liggande) avsikter med patentansökan är ovidkommande ur patenträttslig synvinkel.180 

Även om en patentansökan objektivt sett uppfyller kriterierna för patent och därmed 

ensamrätt på marknaden, så kan den utgöra ett från samhällssynpunkt ogynnsamt ut-

nyttjande av systemet. Är det ett problem, eller är det tänkt att systemet ska användas 

på ett sådant sätt och därmed kunna utnyttjas?  

2. Patentsystemets grundstruktur, och den svenska patentlagen, skapades år 1967 (och 

har naturligtvis sedan dess genomgått vissa förändringar) men har inte helt uppdaterats 

efter den tekniska utveckling som skett. Förslaget till ny patentlag (se avsnitt 2.1 ovan) 

innehåller inte några sakliga ändringar som skulle inverka möjligheterna till ever-

greening. I dagens samhälle är kostnader för forskning höga och de generiska alterna-

tiven ligger i startgroparna så snart ett patent har löpt ut. Det skapar starka incitament 

för de forskande läkemedelsföretagen att bibehålla sin lönsamhet. Ett immaterial-

rättsligt system (som syftar till att stödja företags konkurrenskraftiga, innovativa hand-

lingar) fungerar optimalt i teorin men inte nödvändigtvis i praktiken. Tekniken som 

skyddas och dess behov av skydd förändras snabbare än lagstiftaren hinner anpassa 

lagen.  

3. Vissa av motståndarna till evergreening pekar ut kraven på nyhet, uppfinningshöjd och 

andra kärnkrav för erhållande av patent som felen.181 Det som borde kritiseras är i 

stället bedömningen av om dessa krav verkligen är uppfyllda och hur hård den bedöm-

ningen är. Ett sådant ställningstagande till förmån för läkemedelsbranschen gjordes i 

Europa och EPC genom upphävandet av förbud mot produktpatent på läkemedel år 

1978 (se avsnitt 2.2 ovan). Lagändringen slog fast att läkemedelsbranschen var i 

behov av ett effektivare patentskydd än metodpatent för att kunna fortsätta utvecklas 

till allas fromma. Det är knappast patentkraven som det är fel på vid förekomsten av 

evergreening. Enligt Domeij (jfr avsnitt 4.3 ovan) sker bedömningen av patentkraven 

utifrån särskilda kriterier när det gäller läkemedel (strukturella skillnader m.m.). Där-

för kan konstateras att även inkrementella uppfinningar kan patenteras, och förekomst-

en av evergreening är inte märklig ur ett innehavarperspektiv.  

4. En skyddad period på marknaden innebär en tidsbegränsad ekonomisk fördel (och 

incitament) för patenthavaren som förlängs genom evergreening. Är det i enlighet med 

                                                
180 EU-kommissionen, Final Report, s. 164.  
181 Ramanujan & Sen, s. 13. 
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patenträttens bakomliggande syfte att genom strategisk patentering erhålla ytterligare 

ensamrätt? För några få stora aktörer på läkemedelsmarknaden innebär skyddstiden 

möjlighet till höga priser samt fortsatt höga priser vid förlängd skyddstid. För 

konsumenterna innebär en begränsad skyddstid att nya läkemedel forskas fram och 

utvecklas. Evergreening av läkemedelspatent riskerar därför att innebära utdragna 

monopolvinster och en förlängd period innan det finns motiv för att utveckla nya läke-

medel; dessutom är läkemedel till monopolpris mer svårtillgängliga för konsument-

erna. Dras resonemanget till sin spets betalar således dagens konsumenter priset för att 

framtidens konsumenter ska ha tillgång till läkemedel. 

5. Ur ett innehavar- (och inspirations-)perspektiv är en särskild skyddsform för läke-

medel sannolikt att föredra. Ser man däremot till syftet med immaterialrätt (patent, 

mönsterrätt, varumärken) är detta inte lika självklart. Det man vill uppnå med 

regleringen är konkurrens och ännu fler uppfinningar som medför utveckling. Med 

sådana syften behöver inte olika uppfinningar omfattas av speciella regler. En skilje-

linje måste dras mellan tänkt användning av patent och patent som affärsstrategi. 

Faktum att läkemedelsföretag använder sig av evergreening lär inte ha att göra med att 

den skyddstid som idag kan erhållas (inklusive förlängning i form av SPC) är alltför 

kort, utan att det ligger i företagandets natur att vinstmaximera genom olika strategier. 

För företaget kan målet med patent ha svängt från att enbart vara ett skydd för upp-

finningar till att vara en garanti. Patentsystemets ursprungliga funktion att skydda upp-

finningar kan ha förändrats till att utgöra ett investeringsskydd.182  

6. Läkemedelsbranschen är specifik på det sättet att uppnåendet av en balans (mellan 

incitament till F&U och tillgång till läkemedel) är mycket viktig från folkhälso-

synpunkt. Allmänhetens tillgång till läkemedel (och att skyddstiden för läkemedels-

patent ska ta slut) är mer angelägen än tillgången till andra uppfinningar som inte är av 

lika stor relevans för folkhälsan. Läkemedel representerar eventuellt en bransch där en 

speciell typ av patenträttsligt skydd behövs, och där dagens förlängningsmöjligheter 

inte förslår. Men ett sådant skräddarsytt skydd skulle i så fall behöva bedömas efter 

andra kriterier (och eventuellt tillämpa en annan skyddstid) än i andra branscher.  

7. Eftersom verkligheten på läkemedelsmarknaden idag ser ut så att företag vidtar ever-

greening för att verksamheten ska vara lönsam, kan man fråga sig om dagens patent-

system räcker till. Det som skulle tyda på brister är att antalet patentansökningar (och 

                                                
182 Correa, s. 549. 
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många av dessa är så kallade sekundära ansökningar) ökat kraftigt under senare 

hälften av 1990-talet. Teknisk utveckling har sannolikt bidragit till denna ökning men 

det antas inte vara den enda anledningen. Hela patenttiden utnyttjas sällan i andra 

branscher; tio år är det genomsnittliga utnyttjande som kan avläsas av företagens 

betalning av årsavgifter. Det bör vidare påminnas om att läkemedelsföretag antagligen 

eftersträvar lönsamma strategier oavsett skyddstid. Även om en skyddstid på 20 + 5 år 

är tillräcklig, så kan det ligga i företags natur att arbeta på sätt som maximerar in-

komst. Det kan inte tas för givet att förekomsten av evergreening utan vidare tyder på 

att skyddstiden borde förlängas. Det finns inget som säger att förlängd skyddstid till 

exempelvis trettio år inte skulle föranleda samma vinstmaximerande beteende. Det 

som åstadkoms med patenteringsstrategier är ett skyddat eget utrymme för utveckling.  

8. De som förespråkar evergreening (och helst undviker begreppet) menar att även en in-

krementell uppfinning är just en uppfinning, både juridiskt och vetenskapligt sett. 

Branschorganisationen EFPIA menar att ett sekundärt patent inte innebär en för-

längning av det primära patentet i och med att det rör sig om en helt ny uppfinning 

(eftersom kraven på nyhet och uppfinningshöjd uppfyllts).183 Skyddet är begränsat till 

just denna nya uppfinning och hindrar inte att tredje man använder den primära upp-

finningen, vars skyddstid tagit slut. Att belöna vidareutveckling främjar utvecklingen 

och uppmuntrar till uppfinnande av nya varianter av läkemedel. I vissa fall kan det pri-

mära patentet i själva fallet vara det som är inkrementellt, därför är möjligheten att 

patentera vidareutveckling av ett patenterat läkemedel följdriktigt.184 Men ett sådant 

resonemang lyckas inte förmedla den komplexitet som sekundära patent föranleder.  

9. EFPIA har ett särskilt intresse i frågan om evergreening ur ett innehavarperspektiv. 

Vid en första anblick förefaller organisationens resonemang logiskt med avseende på 

sekundära patent, och är det även i teorin. Men i praktiken får sekundära patent andra 

konsekvenser. Ett sekundärt patent som, i enlighet med benämningen, utgår från en 

tidigare patenterad uppfinning är svårt att separera från det primära patentet. Resultatet 

blir att flera lager av skydd omger grundpatentet. Det är svårt för tredje man att 

komma åt grunduppfinningen (eller vidareutvecklingen) utan att stöta på problem i 

form av sådana sekundära patent (jfr avsnitt 3.1 ovan).185 EU-kommissionen har ut-

                                                
183 EFPIA, The degree to which patenting, and in particular secondary patenting, protect pharmaceutical 
products during their lifecycle is often misconstrued. 
184 Angående detta stycke, se EFPIA, The degree to which patenting, and in particular secondary patenting, 
protect pharmaceutical products during their lifecycle is often misconstrued. 
185 EU-kommissionen, Final Report, s. 356 – 357. 
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tryckt att patenteringsstrategier i vissa fall kan utgöra en del av företags verktygslåda i 

syfte att skydda ett kontinuerligt inkomstflöde genom att förebygga och/eller försena 

generikans marknadsinträde.186 Sådana uttalanden får antas bygga på information som 

bekräftat att sekundära patent de facto är en förlängning av det primära patentet och att 

situationen inte är så enkel som EFPIA påstår. Hur EFPIA än väljer att benämna 

strategisk patentering, som evergreening eller något annat, ändras inte faktum att det 

är fråga om strategisk patentering och att sådan avser att vända patentsystemet till 

företagets fördel i relation till generisk konkurrens.187  

10. Även om patent medför att information om uppfinningen offentliggörs (och att andra 

därmed kan vidareutveckla uppfinningen eller inspireras på annat sätt) blir resultatet 

av evergreening att andra än patenthavaren saknar möjlighet, och därmed incitament, 

till forskning på området eftersom ensamrätt råder. Rimligheten i att ett system som i 

grunden bygger på att ge incitament till F&U drivs dithän att forskning hämmas, kan 

ifrågasättas. 

11. Patentsystemet är uppbyggt för att passa alla tekniska uppfinningar och branscher. 

Lagstiftningen ska på ett likvärdigt sätt skydda en hel stats ekonomi, trots att denna 

innefattar många heterogena marknader. Det leder i sin tur till ekonomiskt ineffektiva 

situationer genom överdrivet eller otillräckligt skydd. Det är priset man får betala för 

ett enhetligt patentsystem i stället för ett system som bygger på subventioner och 

priser för att motivera innovation.188  

12. Slutligen kan konstateras att arbetets tes om evergreenings oförenlighet med patentlag-

stiftningens syfte stöds av att generikaföretag mellan åren 2000 och 2007 vann 74 % 

av processerna gällande sekundära patent inom EU.189 Sekundära patent svarade för 

64 % av processerna gällande patent under den aktuella perioden. Fallen handlar om 

sekundära patent som annulleras, sekundära patent som upprätthållits men inte ansetts 

kränkta av generikaföretag och vice versa.190  

                                                
186 EU-kommissionen, Final Report, s. 183. 
187 EU-kommissionen, Final Report, s. 183. 
188 Angående detta stycke, se Drexl & Lee, s. 255. 
189 EU-kommissionen, Final Report, s. 226. 
190 EU-kommissionen, Final Report, s. 226, fotnot nr 422.  
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7.2	  Möjligheter	  att	  motverka	  evergreening	  

7.2.1	  Anpassat	  patentsystem	  

Evergreening är som framkommit enligt min utredning inte förenlig med patenträttens syfte. 

För att bli av med evergreening skulle i stället förutsättningar för skydd kunna avgöras från 

fall till fall.191 Endast ett anpassat ansökningsförfarande för sekundära läkemedelspatent kan 

visa om uppfinningen är genuin eller om det rör sig om evergreening. Bedömningen kunde 

göras enligt en ”modell” som, förutom de vanliga patentbarhetskriterierna (nyhet, upp-

finningshöjd, industriell tillämpbarhet), även undersöker om det är ett försök till evergreening. 

Patenterbarhetskriterierna för sekundära patent skulle bedömas strängare och sökandens 

patenthistorik kunde även ses över i ett försök att uppdaga syftet med patenteringen. Ytter-

ligare ett alternativ vore att anpassa skyddstiden beroende på om det är en helt ny substans 

som patenteras eller om det är ett sekundärt, evergreening-patent, som i så fall skulle kunna 

erhålla ett kortare tilläggsskydd. Det skulle i sin tur resultera i en specifik patentprocess an-

passad till läkemedelsbranschen. Problemet är att processen sannolikt är komplicerad och 

kostsam att omsätta i praktiken med mycket administration och stor arbetsbörda. Kritiker 

skulle eventuellt peka på bristande förutsägbarhet, även om syftet att motverka evergreening 

endast skulle medföra en begränsning till strategisk patentering. Förutsägbarheten är i allmän-

het lika stor som med det gällande patentsystemet. Risken att läkemedelsspecifika patent-

system skulle bidra till att förlänga tiden innan ett läkemedel når marknaden ytterligare kan 

inte heller helt negligeras.  

7.2.2	  Jämförelse	  med	  andra	  immaterialrättsliga	  områden	  

För att närmare undersöka om eller varför tjugo års patenttid är optimal kan en immaterial-

rättslig utblick vara på sin plats. Då är det lätt att konstatera hur skyddstiderna är vitt skilda 

enligt olika immaterialrättsliga discipliner. Gemensamt är att skydden ska förhindra efter-

görande, som är samhällsmässigt ointressanta genom att de är ”improduktiva”. Varumärkes-

rätt särskiljer sig genom att vara ett skydd för ursprungsangivelser.192 Upphovs-, mönster- och 

patenträtten är ett skydd för prestationer och idéer.193 Läkemedelspatent skiljer sig från andra 

kreativa prestationer genom att det är extra viktigt att konkurrensen (och därmed utveckling-

en) inte motverkas så att tillgängligheten garanteras och nya, livsviktiga läkemedel produ-

ceras. 

                                                
191 Angående detta stycke, se Drexl & Lee, s. 255 - 256. 
192 Bernitz m.fl. s. 237. 
193 Ibid. 



 50 

 

Inom upphovsrätten kan skydd erhållas för vissa upphovsrätten närstående rättigheter, se 5 

kap lag (1960:72) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [cit. URL]. Till sådana 

räknas rätten att förfoga över framföranden av litterära och konstnärliga verk, 5 kap 45 § 

URL. För närstående rätt gäller en kortare skyddstid än för verk (som är skyddade till och 

med utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled, 4 kap 43 § URL), näm-

ligen femtio år från det att framförandet ägde rum och ”om upptagningen har getts ut eller 

offentliggjorts inom femtio år från framförandet, gäller rättigheterna i stället till utgången av 

det femtionde eller, för ljudupptagningar, sjuttionde året efter det år då upptagningen först 

gavs ut eller offentliggjordes”, 45 § andra stycket URL. Även om URL och PL reglerar olika 

typer av verk, så kan vägledning hämtas från hur skyddstider regleras i närliggande områden. 

Sekundära läkemedelspatent skulle eventuellt kunna bilda en egen kategori (likt upphovsrätt-

ens närliggande rättigheter) och regleras på ett annorlunda sätt med kortare skyddstid.  

 

Formgivning kan skyddas genom mönsterskydd i maximalt tjugofem år efter ansökan om 

registrering, 22 § Mönsterskyddslag (1970:485).194 Ett varumärke skyddas under obegränsad 

tid genom registrering för tio år åt gången, 2 kap. 32 - 33 §§ Varumärkeslag (2010:1877).  

7.2.3	  Bruksmodellskydd	  

I de flesta europeiska länder (förutom Storbritannien, Sverige och Luxemburg) finns bruks-

modellskydd.195 Det visar på möjligheten att diversifiera och anpassa skyddssystemet till 

teknikens utveckling och de olika uppfinningarnas behov.  

 

För att erhålla ett sådant skydd måste krav på nyhet och uppfinningshöjd (inte samma krav-

nivå som för patent) uppfyllas men någon materiell förprövning görs normalt inte.196 För-

värvet är således snabbare och billigare än vid patentansökningar men medför också att bruks-

modellskydd inte är lika rättssäkert som patent. Farmaceutiska produkter undantas från bruks-

modellskydd, eftersom läkemedel behöver längre skyddstid än det bruksmodellskydd erbjuder 

                                                
194 Jmf också tre år för oregistrerad EU-formgivning, se förordning (EG) nr 6/2002 om skydd av 
gemenskapsformgivningar. 
195 Europeiska kommissionen, Utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av de rättsliga 
ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar, (framlagt av kommissionen), s. 7. 
196 Europeiska kommissionen, Utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av de rättsliga 
ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar, (framlagt av kommissionen), s. 3. 
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(max tio år) bland annat på grund av kravet på läkemedelsgodkännande.197 Det anses vidare 

olämpligt att ge skydd åt läkemedel som inte testats angående nyhet och uppfinningshöjd.  

7.2.4	  Slutsats	  angående	  möjligheter	  att	  motverka	  evergreening	  

Det lär vara en utmaning att hitta ett effektivt sätt att förhindra evergreening. Det är möjligt 

att patentsystemet, som det är uppbyggt idag, är det mest hållbara alternativet. Därmed får 

accepteras att skyddet i vissa fall överskrider behovet och i andra fall underskrider det 

verkliga eller optimala skyddsbehovet. I stället borde vissa avarter kunna pareras med kon-

kurrensrättsliga medel.  

 

Den tekniska utveckling som skett sedan 1967 års patentlag kan lika fullt kräva att systemet 

uppdateras, i större utsträckning än vad som görs i förslaget till ny patentlag. Att tillämpa 

patentkriterierna något strängare (i den bemärkelsen att bakomliggande syfte med sekundära 

patenteringar uppdagas via mer noggranna undersökningar av tidigare erhållna patent) borde 

vara en möjlig och inte alltför omständlig och kostsam förändring. Som detta arbete har visat 

finns det ett behov att reglera läkemedelspatent på ett speciellt sätt på grund av läkemedels 

särskilda roll i samhället och för att åstadkomma den balans som samhället är beroende av på 

området. Som visats i avsnitt 7.2.2 finns det olika immaterialrättsliga skyddstider beroende på 

vad man vill uppnå (skyddets styrka) och skyddsobjektens karaktär. En nyansering inom 

patenträtten borde vara praktiskt genomförbar även om en sådan process växer i komplexitet 

genom patenträttens internationella karaktär som kräver lagändringar globalt, regionalt och 

nationellt. Det indiska exemplet, se avsnitt 6.1, visar att införande av ett fjärde patenterings-

krav angående ökad terapeutisk effektivitet riskerar att grundlöst hämma forskningen genom 

att forskningsinsatser i stället satsas i ett annat land utan motsvarande krav. En överreglering 

på patenträttsområdet kan rubba balansen lika mycket som patenteringsstrategierna gör. 

Dessutom finns risk för gränsdragningsproblem och försämrad förutsägbarhet. 

 

Även om en vidareutveckling av en uppfinning inte innebär ökad effektivitet kan upp-

finningen ändå utgöra betydelsefull utveckling i området som i sin tur för forskningen framåt. 

Eftersom jag konstaterat att gällande patenterbarhetskriterier är tillräckliga, finns ingen 

anledning att införa ett fjärde patenterbarhetskrav. Därtill har konstaterats att ett speciellt 

                                                
197 Europeiska kommissionen, Utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av de rättsliga 
ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar, (framlagt av kommissionen), s. 23 och 39.  
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bedömningsförfarande sannolikt vore det mest effektiva sättet att komma underfund med 

evergreening. 

 

En ytterligare åtgärd som skulle kunna göras för att undvika att läkemedelsföretag, så att säga, 

på egen hand förlänger skyddstider är att effektivisera processen för läkemedelsgodkännan-

de.198 Även om slutsatsen i detta arbete är att skyddstiderna för läkemedel inte behöver för-

längas, är utvecklande av läkemedel resurskrävande. Det är därför av relevans att effektivisera 

tillgängligheten av den skyddstid som faktiskt ges. Det skulle i sin tur resultera i att mer av 

skyddstiden återstår när läkemedlet väl når marknaden och det är ett bättre alternativ än att 

kompensera granskningsprocessen med en ännu längre skyddstid (utöver redan tillgänglig 

SPC-förlängning). Tillsammans med en hårdare bedömning av patentansökningar som gäller 

sekundära patent skulle en effektivisering av processen för tilläggsskydd i förlängningen leda 

till att läkemedel snabbare blir tillgängliga och billiga.199  

 

Ur ett innehavarperspektiv föredras däremot förlängd skyddstid. Men det leder till en använd-

ning av patenträtten som distanserar den allt mer från dess ursprungliga syfte. Forskningen 

hämmas på grund av långvariga skyddstider och uppfinnare riskerar att göra intrång på patent 

och att hamna i juridiska processer. Detta försvårar vidareutveckling av andras upp-

finningar.200 Patenträtten växlar på detta sätt från att vara ett incitament till forskning till ett 

system för att utesluta konkurrens och skapa monopol. I ett sådant fall är samhällsnyttan 

ytterst begränsad. Att genom inkrementella förändringar på ett läkemedel hålla konkurrent-

erna på avstånd är en ekonomisk strategi snarare än en insats som ska belönas med ensam-

rätt.201  

 

Det ligger i sakens natur att vinstdrivande företag eftersträvar lönsamhet. Att strategier som 

åstadkommer detta göms bakom andra argument är patenträttsligt irrelevant. Som fram-

kommit ovan i avsnitt 3.3 visar EU-kommissionens citat från två forskande läkemedelsföretag 

på syftet med sekundära patent. Det just sagda innebär visserligen inte att alla sekundära 

patent och inkrementella utvecklingar enbart är affärsstrategiska, utan sådana uppfinningar 

kan vara av stort värde inom forskningen och bidra till industriell utveckling. Men för att und-

vika evergreening borde bedömningen av patentansökningar för vidareutvecklingar, enligt 
                                                
198 Se Albright. 
199 Ibid. 
200 Ibid.  
201 Ibid.  
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min mening, ske från fall till fall (med en hårdare tillämpning av patenterbarhetskriterierna 

samt översikt över uppfinnarens/uppfinningens patenthistorik).  

7.3.	  Betydelsen	  av	  en	  skyddad	  period	  på	  marknaden	  

Som arbetet visar resulterar en skyddad period på marknaden inte bara i rättsliga utan även 

ekonomiska, etiska och sociala konsekvenser. Om skyddstiden för patent används i enlighet 

med patentlagstiftningen motiveras skyddstiden av att den ger incitament till F&U som 

gynnar samhället. Uppfinnaren får genom skyddstiden belöning för sin uppfinning. Om 

skyddstiden däremot genom evergreening används på ett sätt som är oförenligt med patent-

lagens syfte, så får det negativa följder i alla ovan nämnda områden. Det kan även aktualisera 

konkurrensrättslig reglering, som eventuellt skulle kunna förebygga evergreening på ett 

effektivt sätt. Balansen som patentsystemet är tänkt att bidraga till handlar nämligen inte 

enbart om uppfinnarens belöning och läkemedels tillgänglighet utan även om optimal ut-

bredning av konkurrens (detta diskuteras dock inte vidare i denna utredning).  

 

Att en gång ha haft en skyddad period på marknaden leder till en starkare marknadsposition 

även efter det att skyddstiden tagit slut. Varumärket har byggts upp. Både konsumenter och 

läkare tenderar att fortsätta köpa/skriva ut referensläkemedlet även efter det att patentet löpt ut 

och billigare generika finns tillgänglig.202 Patentskyddet som sådant innebär att en viss 

lojalitet skapas mellan konsument och referensläkemedlet, som kan förstärka en förhandlings-

position i de inte helt ovanliga förhandlingar och förlikningsprocesser mellan referens- och 

generikaföretag, se avsnitt 5.2.2. Sådana förhandlingar är ett verktyg som kan användas för att 

reglera prissättning, licenser och utmana sekundära patent. Förhandlingar av detta slag risk-

erar att gå på tvärs mot konkurrensrätten och kan skapa nya konflikter. Om ett referensföretag 

förhandlar med ett generikaföretag om ett senare marknadsinträde för den generiska produkt-

en, och kompenserar generikaföretaget för detta, resulterar referensföretagets förlängda 

ensamrätt i att konsumenterna får betala priset för den uteblivna konkurrensen.203  

 

Ur ett rättsligt perspektiv innebär förlängda skyddstider att relationen mellan incitament till 

forskning (samhällsutveckling) och samhällets möjligheter att del utav denna forskning sätts 

ur spel. Skyddstiders förlängning sker således på bekostnad av dem som regelverket är tänkt 

att skydda, nämligen konsumenterna. Som konstaterats i avsnitt 4.2. är samhällsnyttan den 

                                                
202 Se Selby-Lowndes, s. 6. 
203 EU-kommissionen, Final Report, s. 255. 
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aspekt inom patentlagstiftningen som ansetts väga tyngst. Det ska inte förglömmas att det 

länge inte var möjligt att erhålla patent på läkemedel. Detta innebär att tillgänglighet till läke-

medel och en dynamisk samhällsutveckling bör styra hur patenträtten används. Uppfinnarens 

belöning hamnar därför något i skymundan på detta område. Att regleringen lyckas åstad-

komma en så tillfredsställande avvägning som möjligt mellan dessa motstående intressen, är 

vitalt för samhällets fortsatta utveckling.  

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv handlar skyddstiden om att skapa en så liten dödviktsförlust som 

möjligt, se avsnitt 3.4.2.1. Förenklat handlar det om att man vill minska antalet konsumenter 

som sätts i en sämre position på grund av det monopolpris som uppstår under skyddstiden. 

Det innebär en viss förskjutning i förhållande till det rättsliga målet, att maximera F&U sam-

tidigt som uppfinnaren belönas och uppfinningarna finns tillgängliga. Det sistnämnda tangerar 

ekonomernas avsikt att minska dödviktsförlusten men skillnaden är att ekonomerna mest har 

dödviktsförlusten i fokus. De immaterialrättsliga lagarna kan inte enbart ha ett mål i sikte. 

Dessa lagar står mitt i samhällsutvecklingen och måste ta hänsyn till alla aktuella intressen för 

att kunna skapa en balanserad situation som gynnar både samhällsutvecklingen och dagens 

samhälle. Det ekonomiska perspektivet gällande patentets skyddstid, som diskuterats i denna 

uppsats, kan inte styra hela patenträtten. Men ett sådant perspektiv skulle i viss mån kunna 

appliceras för att åstadkomma en optimal skyddstid för läkemedelspatent. Det är inte 

oproblematiskt att alla uppfinningar automatiskt tillerkänns samma maximala skyddstid. Det 

ekonomiska perspektivet åskådliggör även läkemedelspatentens etiska dilemma på ett tydligt 

sätt, se avsnitt 3.4.2.1. Tvångslicensiering, som är ett undantag från ensamrätten, kan an-

vändas i vissa fall. Men det etiska dilemmat med ”förlängda” skyddstider för läkemedel är 

större än vad som kan läkas av eventuella tvångslicenser.  

7.4.	  Slutkommentarer	  

Jag har med hjälp av juridiska metoder genomfört min undersökning på ett objektivt sätt och 

kommit fram till att evergreening inte är förenlig med syftet bakom patentlagstiftningen; det 

är en otillbörlig strategi. Det som gör strategin oförenlig med patenträtten är att den i 

praktiken innebär ytterligare skydd för en redan skyddad uppfinning och går emot immaterial-

rättens syfte att tillhandahålla tidsbegränsad belöning. När belöningen inte längre är tidsbe-

gränsad rubbas den tänkta balansen. Om patenteringsstrategier används på ett extensivt sätt 

begränsas samhällsnyttan avsevärt. Samtidigt är det svårt att se hur evergreening ska kunna 

stoppas. Antagligen går det inte att förhindra att patenthavare använder sig av sådana strate-
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gier som formellt är lagliga, och det är svårt att avgöra exakt vad som inte bör tillåtas. Aktörer 

med ett intresse av att utnyttja systemet kommer alltid hitta vägar att göra det på. Ever-

greening är en tacksam strategi som kan genomföras utan att bryta mot grundläggande krav 

för patenterbarhet.  

 

Att läkemedelsföretag har evergreening i sin verktygslåda får anses vara känt. När en strategi 

är förenlig med gällande reglering är det svårt att samtidigt hävda att syftet med patenteringen 

är otillbörligt, och dessutom svårt att visa. Uttalanden från två forskande läkemedelsföretag, 

till EU-kommissionen (se avsnitt 3.3), avslöjade visserligen att företagens evergreening varit 

en effektiv strategi för att maximera intäkter och hålla generisk konkurrens på avstånd. Men 

det är inte troligt att företagen skulle avslöja något sådant inför en domstolsprocess. Spelar då 

evergreeningens oförenlighet med syftet bakom patentlagstiftningen någon roll? Frågan är 

motiverad, eftersom evergreening stöter den allmänna rättskänslan. En parallell kan dras till 

Panamaskandalen, som uppdagades i april 2016, och härvan med utländska brevlåde-

företag.204 Det är oklart om det som hänt är olagligt (odeklarerade tillgångar är grund för 

skattebrott, men inte enbart innehav av ett utländskt skalbolag)205 men det får ändå konse-

kvenser, som att Islands premiärminister avgår. Rättssystem kan inte styras av enbart moral-

iska skäl. Rätten används till objektivt verifierbara omständigheter, och om evergreening är 

rätt eller fel, spelar ur det perspektivet ingen roll.  

 

Samspelet mellan juridik och den allmänna rättskänslan/moral är betydelsefullt. Särskilt på 

läkemedelsområdet bör detta, tillsammans med övriga resultat i min utredning, innebära att 

evergreenings oförenlighet med patentsystemet är sådan att företeelsen, trots objektiv lag-

lighet, borde förhindras. Evergreening är ett överutnyttjande av patentsystemet och kan inte 

gömmas bakom uppfyllda patentkrav. Förenlighet med systemets syfte ska väga tyngst, även 

om just det inte är något objektivt verifierbart krav. 

 

Genuina vidareutvecklingar och inkrementella framsteg ska separeras från evergreening. En 

patentansökningsprocess som består av en utredning av ansökans syfte och en undersökning 

av grundpatentet (för att utröna om det sekundära patentet rör sig om en genuin vidare-

utveckling) får antas vara praktiskt genomförbar. En sådan skulle främja både forskning, ut-

veckling och folkhälsa/samhällsnytta.  

                                                
204 Se Haddad. 
205 Se Flores & Törnmalm. 



 56 

 

Som diskuteras ovan i avsnitt 3.4.2 får patents skyddstid även etiska konsekvenser. Ska 

konsumenter som behöver läkemedel idag få tillgång till dessa, eller ska framtidens konsum-

enter bli de som får tillgång till läkemedel så att referensföretagens incitament till forskning 

består? Immaterialrätter måste balansera olika behov i samhället för att fungera. Till slut 

handlar det om vilket behov som väger tyngst, och på läkemedelsområdet är det folk-

hälsan/samhällsnyttan. Företags behov av incitament och lönsamhet tillgodoses med dagens 

patentsystem. Att de forskande företagen hävdar motsatsen och vidtar patenteringsstrategier 

för att förlänga skyddstiden och öka sin ekonomiska vinning innebär inte nödvändigtvis att 

patentsystemet som sådant är bristfälligt. För att komma underfund med den rubbade balans 

som evergreening leder till, och fastställa att allmänhetens tillgång till läkemedel är mer ange-

lägen än tillgången till andra uppfinningar, skulle ett särskilt patentansökningssystem behöva 

tillämpas på läkemedelspatent. En anpassad bedömning av sekundära patentansökningar är 

enligt min mening lösningen för att bli kvitt evergreening och återställa den balans som är så 

central i patentlagstiftningen och samhället. 

 

Bild VI. Illustration över effekterna av evergreening 
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