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Innovationsprisen 2013. 
For tredje år i træk uddelte Patent Nord den 
årlige innovationspris bestående af et dansk 
kunstværk. 
Innovationsprisen gives til en virksomhed, 
der har været dygtige til at få kommerciel 
succes med deres udviklede produkter, som 
de har beskyttet ved hjælp af IPR 
lovgivningen.  
I år blev prisen givet til NGI A/S i 
Nørresundby. NGI har en markedsledende 
position indenfor udvikling og produktion af 
rustfri maskinsko, der blandt andet 
understøtter maskiner i fødevareindustrien.  
Prisoverrækkelsen foregik onsdag d. 25. 
september 2013 hos NGI A/S i Nørresundby. 
På fotoet ses direktør Jan Nygaard fra NGI 
(tv.), Hans Harding (midten) og Niels 
Harding (th.), begge fra Patent Nord. 

 
 
 
Styrk din idé. 

Patent- og Varemærkestyrelsen har lanceret en 
hjemmeside, hvor man kan læse om forløbet, fra man 
får en god idé, til man gerne vil beskytte denne idé 
med enten patent-, design- eller 
varemærkebeskyttelse. Hjemmesiden indeholder også 
videoklip, der forklarer forskellige aspekter af en 
beskyttelsesfase. Desuden findes hjemmesiden både i 
en dansk og engelsk version. Link til hjemmesiden:  
www.styrkdinide.dk 

 

 

 

Viagra patent udløbet. 
Den 22. juni 2013 udløb patentet på potenspillen 
Viagra, der produceres af virksomheden Pfizer. Et 
patent kan maksimalt gælde i 20 år både i Danmark og 
i udlandet. Det har siden vist sig, at prisen på 
potenspillen er faldet 97%, efter alle frit kan fremstille 
pillen efter patentets udløb. Eksemplet illustrerer hvor 
vigtigt, det kan være at patentere sine produkter. 
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Værdien af IPR. 

I en ny rapport fra den europæiske myndighed OHIM 
beskrives, hvordan IPR tunge virksomheder påvirker 
økonomien i EU.    
Af rapporten fremgår det blandt andet, at IPR intensive 
industrier står for 26% af alle jobs og 39% af det 
samlede BNP i EU. Cirka halvdelen af den europæiske 
industri kan betegnes som værende IPR intensiv med 
stort brug af patent-, design- og 
varemærkebeskyttelse. 

 

 
 

Nye medarbejdere. 
 
Patent Nord har i 2013 udvidet virksomheden med ansættelsen af tre 
nye medarbejdere.  
Samlet set har Patent Nord nu kontor i Aalborg, København,  
Århus, Holstebro og Fjerritslev.

  

 
Ole Lemming, M.Sc., daglig leder af vores filial i Holstebro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jørgen Kjær, cand.scient., daglig leder af vores filial i København. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Sjøgren Kilsgaard, cand.scient., daglig leder af vores filial i 
Århus.  
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