
FAKTAARK 

           
 

SÅDAN HAR VI GREBET EFFEKTMÅLINGEN AF OPFINDERRÅDGIVNINGENS ARBEJDE AN 

Den aktuelle måling er baseret på samtlige 203 licensaftaler Opfinderrådgivningen har medvirket til i 

perioden fra 1993 til i dag.  

Vi har spurgt 30 virksomheder. 24 af dem svarede og vi har så udvalgt de 16 skønsmæssigt mest 

lukrative aftaler i 10-års perioden 2000-2009 som et pejlemærke for effekten af 

Opfinderrådgivningens indsats. 

 

På alle 16 aftaler har vi indhentet omsætningstal i Danmark og i udlandet samt opgørelser over de 

licensbetalinger som virksomheder har afholdt til de relevante opfindere.  

 
BEMÆRK: Det er implicit, at nogle af licensaftalerne er indgået flere år, før de manifester sig i omsætningstallene.  

VI HAR MÅLT EFFEKTEN PÅ: 

 Licensindtægter til opfinder (Personindkomst som beskattes) 

 Omsætning i Danmark (omsætning på det danske marked opnået af danske licenstagende 

virksomheder) 

 Eksport fra Danmark (omsætning på udenlandske markeder opnået af danske licenstagende 

virksomheder) 

 Omsætning i udlandet (omsætning på udenlandske markeder opnået af udenlandske 

licenstagende virksomheder) 

BEMÆRK: De afledte samfundsmæssige effekter af licensaftalerne i form af skatter, moms etc. er ikke medregnet i 

effektmålingen, virksomheders investeringer, produktudvikling, forskning og innovation er heller ikke forsøgt opgjort.  

RESULTATERNE AF MÅLINGEN FOR 2000-2009  

Den samlede omsætning var i perioden:    kr. 2,76 milliarder.  

Omsætning - danske virksomheder:    kr. 760 millioner.  
Heraf var omsætningen i Danmark:    kr. 406 millioner (54 %). 

Eksportomsætningen udgjorde:    kr. 354 millioner (46 %).  

Omsætning - udenlandske virksomheder:     kr. 2,0 milliarder. 
 

BEMÆRK: Omsætningstal er baseret på indrapportering fra virksomheder og opfindere involveret i licensaftalerne.  

I visse tilfælde er omsætning estimeret ud fra indrapporterede licensindtægter og tilsvarende er licensindtægter i visse 

tilfælde estimeret ud fra indrapporteret omsætning. 

Overlæge Henning Rud Andersens kunstige hjerteklap, afsat på licens til den amerikanske virksomhed Edwards Lifesciences, 

er i øvrigt den størst målte aftale med en omsætning på 900 millioner kroner. 

ØGET BESKÆFTIGELSE 

Virksomhederne beretter, at de indgåede licensaftaler har øget beskæftigelsen med,  

hvad der svarer til 333 årsværk i Danmark og 582 årsværk i udlandet.  

BEMÆRK: Opgørelse over årsværk er estimeret. Beskæftigelseseffekten af de indgåede licensaftaler er baseret på 

indrapportering fra virksomheder men medregner ikke beskæftigelseseffekter hos eksempelvis underleverandører. 

 



 

 

 

 

 

DE 16 LICENSAFTALER fra 2000-2009 FORDELT PÅ BRANCHER 

 

 

FAKTA OM OPFINDERRÅDGIVNINGEN, TEKNOLOGISK INSTITUT 

Opfinderrådgivningen hjælper med at overføre gode opfindelser fra private idehavere til 

virksomheder. Hvis du har en god ide til en ny opfindelse, som kan beskyttes og sælges på licens til 

en virksomhed, så kan opfinderrådgivningen hjælpe undervejs i processen. 

Rådgivningen er gratis for alle med egne rettigheder til opfindelsen.  

Rådgivningen bygger på en arbejdsproces vi kalder ”Opfinderens 10 trin”, som indeholder alle 

centrale trin fra ide til salg af din opfindelse. I de tilfælde, hvor der er tale om særligt perspektivrige 

opfindelser, har Opfinderrådgivningen mulighed for at rådgive under hele 

kommercialiseringsforløbet. 

Opfinderrådgivningen modtager i gennemsnit ca. 1000 unikke opfindelser fra private opfindere via 

idéformularen på www.opfind.nu  og har ca. 2000 aktive opfindere på sitet.  

Opfinderrådgivningen er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation og Styrelsen for Forskning 

og Innovation, og den drives af Teknologisk Institut, Center for Idé & Vækst. Læs mere om 

Opfinderrådgivningen på www.opfind.nu.  
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