KOM GODT I GANG

PATENTER
• Patentsamlinger er et kæmpe idékatalog – hvad er opfundet?, hvad
mangler? Og hvilke opfindelser har vi glemt?
• Patenter er tilgængelige for både begyndere og eksperter.

• Der er mere end 100 millioner søgbare patentdokumenter fra hele
verden.

1: PATENTER ER DOKUMENTER DER BEKRIVER TEKNISKE OPFINDELSER, OG
GIVER OPFINDEREN RETTIGHEDER DERTIL.

De fleste vestlige lande har derfor gjort deres patentsamlinger tilgængelige i online
databaser. Patenter kan derfor findes ved søgning i de nationale databaser, eller i den fælles
store grænseflade Esp@cenet som indeholder 60 mio. patenter fra hele verden.
https://dk.Espacenet.com (på dansk) gratis database ca. 60 mio. patenter fra hele verden.
https://worldwide.Espacenet.com (på engelsk) som ovenfor + infomateriale, tutorials mm.

Biblioteket råder desuden over adgang til GPI - Global Patent Index, som er et meget
avanceret og professionelt værktøj til at søge i verdensomspændende patent data.
Men alle kan tegne et gratis prøveabonnement hertil via:
https://data.epo.org/access-control/gpisubscription.jsp
På Syddansk Universitetsbibliotek findes desuden en unik samling af samtlige danske
patenter fra det første som blev udstedt i 1895. Patenter frem til 1972 haves i trykt form, fra
1972 på mikrofiche og fra 1998 på CD-rom.

2: HVORFOR BRUGE PATENTOPLYSNINGER?

Patentdokumenter indeholder mange oplysninger. Du kan f.eks.:
•
•

•
•
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finde ud af, hvad der allerede eksisterer og bygge videre på det. Hvis du står over for et
teknisk problem, kan det være løsningen allerede findes
holde dig ajour. Tekniske detaljer om forskning kan tit forekomme først i et
patentdokument, længe før produktet når markedspladsen. Ved at overvåge
patentdokumenter kan man holde øje med konkurrenter eller finde potentielle partnere.
identificere patenter, der ikke længere er i kraft, og derfor frit kan anvendes.
undgå at krænke andres patentrettigheder.

3: GRUNDLÆGGENDE SØGETIPS TIL ESP@CENET:

Smart søgning kombinerer flere funktioner i et enkelt søgefelt, hvor søgealgoritmen vil
forsøge at "gætte" hvad du mener ud fra dine søgeord. På den måde kan du koncentrere dig
om at indsnævre søgeresultaterne senere.

Her søges kun på et enkelt søgeord
Avanceret søgning er den bedste mulighed, hvis du vil søge i bibliografiske data og i de
tilgængelige abstrakts og kombinere forskellige søgeord. Du kan bruge boolske operatorer
’AND’, ’OR’ og ’NOT’

Her er anvendt ental eller flertals form af søgeordet
(For publikationsnummeret, ansøgningsnummeret og prioritetsnummerfelterne er
standardoperatøren OR. For alle andre felter, såvel som Smart søgning, er
standardoperatøren AND.)
Du kan indtaste maksimalt ti søgeord pr. felt og højst 20 søgeord plus 19 operatører pr.
formular.
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Klassificeringssøgning er den rigtige mulighed, hvis du er interesseret i at finde alle
patentpublikationerne inden for et bestemt teknisk område. Det er et professionelt værktøj
som kan tage et stykke tid at vænne sig til, men det er virkelig værd at gøre.
CPC klassifikationen kan til en vis grad både søges i, og foldes ud inde i Esp@cenet. Du
navigere dig frem til den rigtige kategori for dit emne, ved at åbne alfabetgrupperne op.

Nedenfor åbnes gruppen ”Human necessities” som indeholder gruppen ”Agriculture” og
undergruppen “Catching or trapping of animals”
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Ved at vinge emne gruppen af og ”copy to search form” og tilføje ”mouse OR mice” dukker
nu langt flere relevate patenter op!

Men det er også værd at overveje at bruge CPC-ordningen og CPC-definitioner i et særskilt
værktøj
http://www.cooperativepatentclassification.org/cpcSchemeAndDefinitions/table.html
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5: TIPS TIL AT KOMME I GANG UANSET SØGEMETODE:
•
•

andre udtryk eller stavemåder. https://www.powerthesaurus.org/ kan måske hjælpe dig.

•

hjælp af søgeord, men skal bruge andre søgekriterier såsom klassificering.

•
•
•

Nogle dokumenter har ikke oversatte titler eller abstracts. Derfor kan du ikke finde dem ved

Indtast dine søgeord med små bogstaver. Søgemaskinen finder både små og store bogstaver.

Hvis du vil søge efter sætninger og fraser, skal du anfører dem anførselstegn/gåseøjne

I den verdensomspændende engelske version af Esp@cenet skal søgeord indtastes på
engelsk.

Specialetegn (umlauts og accenter) understøttes ikke, når du søger i den

•

verdensomspændende database. Indtast dine søgeord uden dem.

•

søge efter poster, der indeholder mindst et af dine søgeord.

•

6

Vælg dine søgeord omhyggeligt og husk, at ansøgeren eller oversætteren måske har brugt

Udvid dine søgninger ved at kombinere dine søgeord med OR-operatøren. Søgemaskinen vil

Begræns dine søgninger ved at kombinere dine søgeord med AND-operatøren.

Søgemaskinen vil søge efter poster, der indeholder alle dine søgeord.

Ekskluder poster, der ikke er relevante for din søgning, ved at placere NOT-operatøren foran

•

det relevante søgeudtryk.

•

felter.

Du får optimale resultater ved at søge ved hjælp af en kombination af IPC / CPC og abstrakte
Vær meget tålmodig og sæt god tid af.

VIL DU VIDE MERE OM PATENTER?

Biblioteket påtager sig ikke at vejlede og hjælpe med at tage et patent. Her henviser vi til
SDU’s Patentkontor eller Patent- og Varemærkestyrelsen.
Du kan se flere tips til patentsøgning på bibliotekets side om patenter :
https://www.sdu.dk/da/bibliotek/materialer/patenter
Esp@cenet afholder desuden tit kurser og webinars https://www.epo.org/searching-forpatents/helpful-resources/events-training-publications.html

Holde øje med kurser og webinars: https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kurser+og+events
Spørg en bibliotekar https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kontakt/spoerg

Har du brug for hjælp, så kontakt os:

Adgang!

Syddansk Universitetsbibliotek
Tlf. +45 6550 4411
E-mail: infosal@bib.sdu.dk

Som studerende eller ansat har du
fjernadgang til elektroniske bøger,
tidsskrifter og aviser hjemmefra.
Du logger bare ind med dit SDU-login.

Billeder fra Colourbox.dk - Syddansk Universitetsbibliotek - 2018
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