
Invitation til patentdata-workshop 

Open Knowledge Foundation Danmark (OKFN-DK) afholder i samarbejde med TV 2 en data-workshop 

omhandlende det danske og europæiske patentsystem. Formålet med workshoppen er at etablere et 

samarbejde på tværs af de deltagende parter med henblik på at højne vidensniveauet om patentsystemet 

generelt. På workshoppen vil der blive arbejdet sammen omkring konkrete databaserede analyser af 

patentsystemet og på formidling heraf.  

Vi vil søge at svare på spørgsmål som: Hvem udtager patenter? Hvilken type af patenter er der tale om? 

Hvor mange patenttvister og retssager finder sted? Hvem vinder dem typisk? 

Denne type viden og fakta er en afgørende forudsætning for, at både eksperter, politikere, organisationer 

og vælgere kan indgå i en saglig og kvalificeret debat forud for folkeafstemningen. 

Problemfeltet vil ikke være begrænset til problematikker med direkte relation til den kommende 

folkeafstemning om patentdomstolen og det skal understreges, at workshoppen afholdes med henblik på 

at skabe klarhed om konkrete faktuelle spørgsmål – ikke som en platform for politisk agitation. 

Der vil blive arbejdet med tal og datamateriale fra blandt andet EPO, Patent- og Varemærkestyrelsen, US-

PTO og WIPO. 

Vores håb er, at arrangementet kan hjælpe til at skabe større indsigt og bedre fagligt fundament for den 

igangværende diskussion omkring indretningen af det europæiske patentsystem. Nærmere oplysninger om 

arrangementet kan findes på næste side. 

Vi glæder os til at se jer til patentdata-workshop onsdag d. 23. april. 

 

Med venlig hilsen, 

 

 Niels Erik Kaaber Rasmussen, OKFN-DK 

  



Tid og sted 

Onsdag d. 23. april 2014, kl. 14.30-18.30 hos TV 2 Teglholmen, Teglholm Allé 16, 2450 København SV. 

 

Tilmelding 

Af praktiske årsager er tilmelding nødvendig og sker til Niels Erik Kaaber Rasmussen på email: 

niels@buhlrasmussen.eu; eller pr. telefon: 2680 9492. Senest en uge før (onsdag d. 16. april). Ved 

tilmelding bør det anføres, såfremt deltageren ønsker at deltage som privatperson. 

 

Forudsætninger 

Deltagere bør medbringe egen laptop. Vi vil tilstræbe at samle deltagere med forskellige kompetencer. Det 

er en fordel, men ikke et krav at deltagerne har kendskab til patentsystemet, kompetencer inden for 

kvantitativ databehandling, datajournalistik eller datavisualisering. Det afgørende er imidlertid, at man 

ønsker at deltage konstruktivt og engageret på workshoppen. 

 

Program 

Ved workshoppens start introduceres programmet og de deltagende organisationer kort. Herefter gives 

mulighed for at folk kan hilse på hinanden og udveksle ideer til mulige problemstillinger, der kan arbejdes 

på. Under en pitch fremlægges en række problemstillinger, og deltagerene vælger hvilket emne, de ønsker 

at arbejde på. Der bliver dannet hold omkring emnerne med nok/flest deltagere. I første halvdel af 

workshoppen arbejder holdene primært med fokus på databehandling og -analyse. I anden halvdel af 

workshoppen fortsætter arbejdet med at omsætte analysearbejdet til historier og give dem liv med 

interaktive visualiseringer (demo’er og skitser er fint). Inden afrunding fremlægger hvert hold resultaterne 

af deres arbejde. Resultatet af arbejdet på workshoppen offentliggøres og frigives under åbne licenser, 

således at det kan anvendes og videreanvendes af eventuelt interesserede parter. 

 

Open Knowledge Foundation Danmark 

OKFN-DK er del af et globalt netværk med lokalgrupper i mere end 35 lande, der alle arbejder for at 

udbrede åben viden. Vi er partipolitisk neutrale og har ingen anbefalinger i forhold til hvad folk bør stemme 

til spørgsmålet om etablering af en europæisk patentdomstol. Du kan læse mere om OKFN-DK på: 

http://dk.okfn.org. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Niels Erik Kaaber Rasmussen, OKFN-DK, 

niels@buhlrasmussen.eu; tlf. 2680 9492. 
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