
 

FAKTA OM PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) 
Fremskyndet sagsbehandling af patentansøgninger hos andre patentmyndigheder 
En Patent Prosecution Highway (PPH)-aftale er en bilateral aftale mellem to landes 
patentmyndigheder, der betyder, at en patentansøger kan anmode om at få hurtigere 
sagsbehandling af sin patentansøgning ved den ene patentmyndighed, såfremt den anden 
patentmyndighed allerede har godkendt patentansøgningen.  
 
En PPH-aftale etablerer således en proces, hvor patentmyndighed nr. 2 gør brug af det arbejde, 
som allerede er udført ved patentmyndighed 1 i forbindelse med behandlingen af en 
patentansøgning om den samme opfindelse. Dermed får ansøgere fra begge de lande der har 
indgået en PPH aftale mulighed for en fremskyndet sagsbehandling af deres ansøgning. 
 
De konkrete fordele ved PPH for virksomhederne er, at de 1) de får en hurtigere sagsbehandling 
af deres ansøgning, 2) det bliver mindre omkostningsfuldt at få patent, idet korrespondancen 
med patentmyndigheden mindskes, og 3) der er en større sandsynlighed for at få udstedt 
patentet, idet den første patentmyndighed allerede har givet en positiv vurdering af ansøgningen. 
 
Den konkrete fordel for patentmyndighederne er, at de 1) får et mere oplyst grundlag at 
behandle patentansøgningen på og dermed kan gennemføre en hurtigere og mere effektiv 
behandling af en patentansøgning, og at de 2) får et større kendskab til hinandens 
patentsagsbehandling. 
 
Det skal bemærkes, at den første patentmyndigheds sagsbehandling eller patentgodkendelse ikke 
er bindende for den anden patentmyndighed; der er alene tale om, at sagen oplyses bedre hos 
den anden myndighed, der dermed kan tilbyde en mere effektiv sagsbehandling. Ligeledes er PPH 
et frivilligt tilbud for virksomhederne. 
 
Baggrund 
Den første PPH aftale blev etableret af den amerikanske- og japanske patentmyndighed i 
2006. Siden har 25 patentmyndigheder i verden indgået en række aftaler mellem hinanden. 
Danmark etablerede sin første PPH aftale med den japanske myndighed i 2008, og har siden 
fået aftaler med USA, Korea, Canada, Rusland og Israel. Den Kinesiske Patentmyndighed har 
foreløbig indgået Patent Prosecution Highway aftaler med Japan, USA, Korea, Rusland og 
Tyskland. PPH programmet er etableret for at reducere duplikation af patentsagsarbejde hos 
patentmyndigheder der behandler tilsvarende, parallelle ansøgninger, og for at formindske 
pukler af ubehandlede patentansøgninger hos især de store patentmyndigheder.  
 
Fakta 
Globalt set er der indleveret ca. 20.000 anmodninger om PPH behandling. 25 patentmyndigheder 
deltager foreløbig i PPH programmet. De foreløbige globale tal for PPH viser, at 
 

- Sagsbehandlingstiden nedsættes – i nogle tilfælde med ca. 85% 
- Godkendelsesraten for ansøgninger stiger betydeligt 
- Korrespondancen mellem myndighed og virksomhed falder 
- Der kan være væsentlig reduktion af omkostninger ved at få patent hos en anden 

myndighed 
 
Læse mere på: http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm      
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