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Tidspunkt Tema

12.00 Velkommen 

12.10-12.40
Patentstyret presenterer følgende områder: 

 Det er mange former av immaterielle rettigheter– beskrivelse av de ulike mulighetene (landskapet)

12.40-13.10  Verdien av patenter – Hvordan tjene penger på IPR? Relevante caser fra bransjen?

13.10 – 13.40
 Beskrivelse av en Forundersøkelse (hvis det hadde blitt gjort) for Short Sea Pioneer (SSP) og Urban 

Water Shuttle (UWS). Hvilke resultater innen IPR finner vi i dette prosjektet? 

13.40-14.00 PAUSE

14.00 – 14.20
Egen virksomhet i relasjon til andres immaterielle rettigheter. En kort innføring i patentrettigheter som kan 

legge begrensninger på egen forretningsutøvelse, og hvordan man kan forholde seg til disse

14.20 -14.50
Avtalens (helt sentrale) rolle ved sikring og forvaltning av bedriftens IPR; ansettelsesavtaler, 

konfidensialitetsavtaler, konsortiumsavtaler, underleverandøravtaler mm.

14.50 – 15.05 Oppsummering og spørsmål

15.05-15.15 PAUSE

15.15-16.00 Enkeltmøter med fullmektig/advokat og/eller saksbehandlere fra Patentstyret om konkrete case eller tema.

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/


Skilleark_blå

Det er mange former av immaterielle 
rettigheter– beskrivelse av de ulike 
mulighetene (landskapet)

Irene Sandøy - Patentstyret
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https://www.patentstyret.no/
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Hva er IPR?

Forkortelse for Intellectual Property Rights, 

- på norsk: Immaterielle rettigheter.

IPR inkluderer 

• industrielle rettigheter; patent, varemerke og design (registrerbare) 

• åndsverk

• opphavsrett

• domener

• forretningshemmeligheter

• med mer

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Kun tittel

Ulik beskyttelsesstrategi

27.01.20176

Ingen registrering:

Hemmelighold

Publisering

Åndsverksloven ©

Markedsføringsloven

Registrerte rettigheter:

Patent 

Varemerke ®

Design

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Det første du bør tenke på

27.01.20177

Ikke publiser din oppfinnelse før du har 
tenkt over noen ting!

• Andre kan stjele din idé
• Du kan ødelegge din mulighet for å få 

patent

Taushetserkæring (non-disclosure agreements - NDA)

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Det andre du bør tenke på

27.01.20178

Et patent gir deg enerett til å kommersiell utnyttelse oppfinnelsen 
og en rett til å nekte andre i å utnytte oppfinnelsen.

Sjekk om andre allerede har rettigheter før du
• Forsker, Utvikler, Produserer, Markedsfører, Selger…

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Er idéen ny?

Unngå en dårlig start på

prosjektet ved å gjøre

inngrep i andres rettigheter

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Risiko for inngrep

27.01.201710

Dear sirs,

Your company is presently involved with 

serious infringement of patent no. 

NO326320…

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Hva kan beskytte et produkt?

27.01.201711

Patent
- Tekniske løsninger

Design
- Utseende til produktet

Varemerke
- Kjennetegn, navn

Markedsføringsloven
- Ulovlig produktetterlikning
- Standarden for god forretningsskikk

Åndsverksloven
- Den individuelle og skapende formgivning

Foretaksnavn

Domenenavn

Short Sea Pioneer

Urban Water Shuttle

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Hva er et patent?

27.01.201712

• En oppfinnelse

• En konkret løsning på et teknisk problem, der løsningen har teknisk 
karakter, teknisk effekt og er reproduserbar

Hva oppnås ved patent?

• Et juridisk dokument som gir deg en tidsbegrenset og geografisk 
begrenset enerett til kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen din.

Produksjon Markedsføring Omsetning

Bruk Lisensiering Import

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Kriterier for å få patent:

27.01.201713

Oppfinnelsen må:

- være ny 

- skille seg vesentlig fra det som er offentliggjort

- kunne utnyttes i industrielt

Patentbeskyttelse gjelder i 20 år.  Kan ikke fornyes.
Legemidler kan få 5 år ekstra.

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Geografisk omfang

27.01.201715

Sted
det må søkes patent i hvert av de land man ønsker 
patentbeskyttelse 

et norsk patent gir enerett til utnyttelse av 
oppfinnelsen kun i Norge

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Design

27.01.201716

Utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt.

• Både fysiske og ikke-fysiske gjenstander kan beskyttes. 

– F.eks. skjermbilder for web, typografiske skrifttyper og grafiske symboler. 

• Et ornament, 

– for eksempel dekoren på et servise, 

– og interiørmessig arrangement som for eksempel et kaféinteriør.

Maritime Clean Tech

Wave Propulsion

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
https://search.patentstyret.no/Design/20150232/DM_085560?searchId=669125&caseIndex=1
https://search.patentstyret.no/Design/20150232/DM_085560?searchId=669125&caseIndex=1
https://search.patentstyret.no/Design/20150822/085147?searchId=669156&caseIndex=0
https://search.patentstyret.no/Design/20150822/085147?searchId=669156&caseIndex=0
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Kriterier for å få Designbeskyttelse

27.01.201717

• Utformingen må være ny
• Må skille seg tydelig fra det som allerede finnes, 

ha individuell karakter

Designbeskyttelse gjelder i 5 år. Kan fornyes 5 år av 
gangen. 
Maks beskyttelsestid = 25 år.

Du har 12 mnd fra du viser designen 
til du MÅ levere søknad for å oppfylle
kravet til nyhet.

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Varemerker ®

27.01.201718

• Produktnavn

• Foretaksnavn

• Logo

• Slagord

• Lyd

GREENSTAT (ordmerke)

(Registrert av Hordaland 
fylkeskommune)

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Vilkår for registrering av varemerker

27.01.201719

Må ha særpreg 

– dvs. være egnet til å skille dine varer eller tjenester fra andres

Må ikke være beskrivende
– "grovbrød" for brød

– "bringebær" for syltetøy

Må ikke være villedende 

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Krav til varemerke

27.01.201720

Varemerkebeskyttelse gjelder i 10 år.
Kan fornyes hvert tiende år et ubegrenset antall ganger.

Swix

Sterkt                                                    Suggestivt                                  Svakt   

Beskrivende

registrerbart ureg.bart

Godt Brød

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Andre registrerbare rettigheter

27.01.201721

Domenenavn

– Gir kun bruksrett til domenenavnet, med ingen rettighet til navnet

– Førstemann til mølla

– Kun krav til at det ikke er identisk med andre

– Ingen krav til særpreg

Foretaksnavn

- Kan ikke være identisk med registrerte navn

- Må inneholde minst 3 bokstaver

- Gjelder så lenge regnskap leveres

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Ikke registrerbare rettigheter

27.01.201722

Åndsverk / Opphavsrett

– Kunstnerisk uttrykk, dataprogrammer, industridesign m.m.

– Vernet oppstår når verket skapes.

– Varighet: Opphavsmannens levetid + 70 år

Markedsføringsloven

– Forbud mot å etterligne annens kjennetegn, produkt m.m.

– Forbyr handling som strider mot god forretningsskikk og urimelig utnyttelse 
av andres innsats i næringsvirksomhet.

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Andre beskyttelsesformer

27.01.201723

• Hemmelighold

– Bedriftshemmeligheter, know-how

– Innsyn kun etter inngått taushetsavtale

• Publisering

– Hindre andre i å få patent, men gir ingen beskyttelse

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Beskyttelse vs ikke-beskyttelse

27.01.201724

• Vurder

–Markedet for oppfinnelsen

– Produktets/oppfinnelsens levetid

–Muligheter for å forsvare patentet/rettigheten

–Økonomisk gevinst

– Andre strategier

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Ulik beskyttelsesstrategi

27.01.201725

Ingen registrering:

Hemmelighold

Publisering

Åndsverksloven ©

Markedsføringsloven

Registrerte rettigheter:

Patent 

Varemerke ®

Design

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Hva vernes Hvilke vilkår må være 
oppfylt for å oppnå vernet?

Hvordan oppnås 
vernet?

Vernets varighet

Patent Oppfinnelser Oppfinnelsen må kunne 
utnyttes industrielt, være ny og 
skille seg vesentlig fra det som 
var kjent ved patentsøknadens 
inngivelse

Registrering Inntil 20 år fra 
søknadsdagen

Varemerke Navn, logoer, 
figurer, slagord 
eller særegen 
emballasje/produkt
utseende

Varemerket må ha særpreg og 
ikke kunne forveksles med 
annens allerede beskyttende 
kjennetegn

Registrering og 
gjennom 
innarbeidelse (bruk)

Ubegrenset, forutsatt 
at registreringen 
fornyes hvert 10. år

Design Produktutseende Designen må være ny og ha 
individuell karakter

Registrering Inntil 25 år fra 
søknadsdagen

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Verdien av patenter – Hvordan tjene 
penger på IPR? Relevante caser fra 
bransjen?

Bjørn Tisthammer - Patentstyret

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Hvor stor andel lykkes ? Og hva er å lykkes ?

I fortsatt vekst og utvikling etter fem år, 
er/blir verdt noe for aksjeeierne

Ca 5%

Har tjent nok penger ”en stund” 
til å betale litt lønn, skatt, 
husleie, regnskapskontor, 

utviklere, osv..

Ca 75 %

Alt gikk skeis og 
mange ble sure

Ca 20 %

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord28
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Noen ganger er det all right, …

NCE Maritime Cleantech, Stord26.01.201729

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Vet man på forhånd hvem som vil lykkes ?

NCE Maritime Cleantech, Stord26.01.201730

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Kan man øke sjansene for å lykkes ?

NCE Maritime Cleantech, Stord26.01.201731

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Patenter som kontantstrøm generator

Et selskap kan bare benytte noen av 
disse mekanismene

1. Lisensiering og salg av IPR

2. Forhandlings styrke (M&A)

3. Tiltrekke seg investorer og tilskudd

4. Økt salgs volum

5. Outsource produksjon

6. Samarbeid

7. …

Det er mange IPR verktøy som patenter, 
varemerker, handels hemmeligheter, 

design, osv.

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord32
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1:  Royalty er vanligvis ikke grunnen til patentering

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord33

Hvorfor selskaper patenterer
(Kilde: PatVal-EU study, >9000 companies i 6 European countries)

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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2:  Verdien av forhandlings styrke - IDEX ASA

Source: IDEX.no

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord34
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Forhandlings styrke med en sterk IPR portfolio

Source: oslobors.no

• Sterkeste kjerne patent 
portfolio av alle uavhengige 
fingeravtrykk tilbydere 
utenom Apple
– Mer enn 20 patent familier omfattende 

mer enn 200 patenter

– Kryss-lisensiering med Apple, som gir høy 
terskel for andre inn i markedet

– Stor fordel i fingeravtrykk industrien hvor 
patentlandskapet er veldig begrenset på 
grunn av historisk utvikler sammenslåing

• Valuation ≈ 3,5 mrdNOK (16 
Sep 2015)

Bjørn Lillekjendlie3526.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord35
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3:  Tiltrekke seg invisteringer og tilskudd - Ostomycure

Sources: kirurgen.no, forskningsradet.no

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord37
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Titan implantat for kontinent ileostomy

• Problem identifisert av B. Buverud: 400 000 p/y, 
lidelser og kostnader, begrenset konkuranse og FoU

• Demo av ”elektronisk anus”, 100 kNOK from 
Innovasjon Norge, patentert, for komplisert, avluttet

• Svensk medisinsk ingeniør selskap koplet inn, deres
(gamle) patent for å feste implantat til magehud inn 
lisensiert

• Samarbeid med nasjonalt sykehus førte til, 1 mNOK
private inversteringer, 1 mNOK i FoU tilskudd

• De første patentene er laget, noen tekniske, noen for 
å sikre forskjellige product linjer, førte til ytterligere
ca. 5 mNOK private invessteringer, ca. 5 mNOK i off. 
tilskudd.

• Mere patenter, mere FoU, mere penger, mere 
mennesker, ……

Penger

Mennesker
Produkt

Kunder

Ill: Forskningsparken

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord38
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4:  Økt salgsvolum og pris (Mjøsplast/Moelven)

• Stender (vegg i trehus) som kombinerer tre og isolerende plast

• Sparer ca. 5cm veggtykkelse og isolerer fortsatt tilstrekkelig

• 40 meter yttervegg i 2 etasjer gir ca. 4 m2 større bo-areal

• Med ca. 50.000 kr/m2 kan utvikleren tjene ca. 200.000 kr mer

• F.eks. 20.000 nye hus/år (NO)
gir verdi på 4mrd kr/år

• Stender i tre koster
ca. 35-40 kr/meter

• Isolasjonsstendere koster 
ca. 120-140 kr/meter

26.01.2017

NB!
Tallene er ment 
som illustrasjon 
av prinsippet, de 
er ikke presise 
estimater fra 
bedriften.

NCE Maritime Cleantech, Stord39
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5:  Verdien av å outsource/lisensiere produksjon (Eltek)

• In less developed areas, power accounts for 
50% of the operating costs in the mobile net 
(diesel and its transportation)

• The new power supplies from Eltek cut 
power costs with 90%

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord40
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IPR sikrer lisens produksjon   (Eltek)

• Norge og Sverige er dyre

• IPR sikrer at andre ikke kan 
kopiere produktene

• Slik kan standardisert 
produksjon flyttes ut

• Og bedriften forbedrer 
gevinsten

• IPR er nøkkel til overlevelse for 
bedrifter i høykostland som 
Norge og Sverige.

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord41
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6:  Samarbeid for å øke innovasjons takten

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord42
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Flere Gode rettigheter

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord43
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Ca. 1/2-parten av en svenske  - 1/10 av en koreaner

NO

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord44
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Oppsummert

• IPR kan skape store verdier for en bedrift

• Man må velge hvilke IPR-verktøy man skal bruke og hvordan

• Man må velge hvordan man vil bruke IPR til å tjene penger

– For noen er det andre verdier enn penger som betyr mest

• Så må man gjøre jobben på riktig måte ut fra sine behov

• Andre har også sine rettigheter – de må respekteres

26.01.2017 NCE Maritime Cleantech, Stord45
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Beskrivelse av en Forundersøkelse (hvis 
det hadde blitt gjort) for Short Sea Pioneer 
(SSP). Hvilke resultater innen IPR finner vi 
i dette prosjektet? 

Eirik Christensen - Patentstyret

https://www.patentstyret.no/
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Før man stikker ut kurs…

27.01.201747

…bør man lese sjørkartet.

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Dagens tilgjengelige tjenester:

• Innledende patentsøk

• Nyhetsundersøkelse

• Teknikkoversikt

• Validitetssøk

• Overvåking

• Patenterbarhetsvurdering

• Grunnlag for Freedom to Operate

Detaljert informasjon om de ulike tjenestene 
på Patentstyrets nettsider:

https://www.patentstyret.no/tjenester/forund
ersokelser/forundersokelser_patent/

Forundersøkelse hos Patentstyret

- Vi utfører alle forundersøkelser etter 
lovpålagt taushetsplikt, og behandler kjøp 
av forundersøkelser konfidensielt.

- Du kan avtale omfang og prisramme for 
tjensten i forkant. 

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Vurdering tidlig i prosessen

• Vi foretar en nyhetsgransking for å sjekke om 
oppfinnelsen er ny sammenliknet med annen kjent 
teknikk. Dette inkluderer offentliggjorte patenter og 
patentsøknader på verdensbasis, og annen relevant 
litteratur. Rapporten vil gi svar på hva som allerede 
finnes av oppfinnelser som likner på din.

• En nyhetsundersøkelse kan også være et godt 
hjelpemiddel for å formulere en bedre 
patentsøknad, fordi du kan navigere utenom kjent 
teknikk fra starten av.

Hvilke databaser søker vi i?

• Våre saksbehandlere bruker databaser og verktøy 
som kun nasjonale patentverk har tilgang til.

• Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Det vil 
blant annet si at nasjonale og internasjonale 
patentsøknader som er innenfor 
hemmelighetsperioden på 18 måneder ikke kan tas 
med i vurderingene. Resultatet av en undersøkelse 
er ikke bindende for Patentstyret ved en senere 
søknad.

Nyhetsundersøkelse

Bestilling og levering

• Du mottar vanligvis forundersøkelsen innen 10 
virkedager. Ønsker du et raskere svar, kan du 
bestille et hasteoppdrag. Da får du rapporten innen 
24 timer.

• En god beskrivelse av oppfinnelsen er viktig for at vi 
skal kunne gjøre en best mulig nyhetsundersøkelse.

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Informasjon du bør ta med i bestillingen:

• En beskrivelse av oppfinnelsen

• Legg ved figur, tegning eller liknende gjerne med 
figurhenvisninger. Trenger ikke å være vakker, men 
enkel og ryddig.

Nøkkelord som kan brukes i databasesøk:

• Oppgi faguttrykk du kjenner til, gjerne på engelsk 
eller annet relevant språk

Konkurrenter?

• Oppgi konkurrenter eller andre som opererer innen 
samme område

Publikasjoner?

• Hva vet du er tidligere kjent?

• Har du en artikkel som beskriver fagområdet –
eventuelt navn på forsker/forfatter?

• Nettsider eller annet

Hvordan skal bestillingen utformes?

DE2425629 A1 - BERNHARD, M. J. 1975.12.04

En lastebåt med to dobbeltskrog (1,2), der dobbeltskrogene 
omfatter ballasttanker (20) mellom indre og ytre vegg. 
Lastebåten skal kunne frakte lektere (10), og omfatter minst 
to dekk […]

Lastebåt

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
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Case: Nyhetsundersøkelse for Short Sea Pioneer

Flytende 
containterterminal

Automatisk 
lasthåndteringssytem

for containere
Docking for 
datterskip

Datterskipet er et 
lastefartøy som 
kan motta 
containere fra 
moderskipets 
automatiske 
lasthåndteringssy
stem omfattende 
«rulledekk»

Elektrisk drevet 
propulsjon

Hybrid drivsystem 
drevet av både 

LNG og elektrisitet

Lasthåndteringssystem
et omfatter en 

bevegelig traverskran 
med to løpekatter som 

er opplagret på to 
skinner som strekker 
seg langs skipets to 

bredsider

Propulsjon

Åpning i 
moderskipets 

skrog for 
datterskip med 
«rulledekk» på 

hver side

Løpekattenes 
undersider rager 

høyere enn 
moderskipets toppen 

av moderskipets 
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Case: Short Sea Pioneer

Nyhetsundersøkelsen resulterte i blant 
annet følgende dokument som anses som 
relevant i forhold til oppfinnelsen:

D1: JPS53589 A (1978-01-06)

• Tittel: CONTAINER HANDLING SYSTEM AND SHIP 
SUITED FOR USE IN PLACES HAVING NO HARBOR 
FACILITIES 

• Sammendrag: PURPOSE:To efficiently carry out cargo 
handling operation, by the use of a barge capable of 
forming a temporary pier at places having no harbor 
facilities and a cargo boat for transporting containers 
from mother ship, that can be coupled or connected to 
said barge.

• Relevante teknologiklasser: B63B27/00&B (FI-terms), 
B63B27/00&Z (FI-terms), B63B27 (IPC), B63B35/28 
(IPC)
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Case: Short Sea Pioneer
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D1 beskriver allerede en del av de nevnte tekniske trekk (grå), og 
trekkene er således ikke nye. D1 beskriver imidlertid ikke de 
resterende trekk (blå), og må derfor anses som nye i forhold til D1. 
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Case: Short Sea Pioneer
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Patentloven

§ 2. Patent meddeles bare på 
oppfinnelser som er nye i forhold til hva 
som var kjent før patentsøknadens 
inngivelsesdag, og som dessuten skiller 
seg vesentlig fra dette.

Som kjent anses alt som er blitt alment 
tilgjengelig, enten dette er skjedd ved 
skrift, foredrag, utnyttelse eller på 
annen måte. Også innholdet (i en her i 
riket før nevnte dag inngitt 
patentsøknad) anses som kjent dersom 
denne søknad blir alment tilgjengelig 
etter bestemmelsene i § 22. Vilkåret i 
første ledd om at oppfinnelsen skal 
skille seg vesentlig fra hva som var 
kjent, gjelder dog ikke i forhold til 
innholdet i en slik søknad.
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Hva hvis all informasjon om Short Sea Pioneer ligger 
tilgjengelig på internett?
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Forenklet analyse av patenteringsutvikling

Grunnlag for analyse:

Vi har kun fokusert på konseptet Short Sea 
Pioneer i de følgende analyser.  

Følgende teknologiklasser (IPC) anses som 
nært beslektet konseptet Short Sea Pioneer:

B63B25
Load-accomodating arrangements, e.g. 
stowing, trimming; Vessels characterised
thereby

B63B27
Arrangement of ship-based loading or 
unloading equipment for cargo or passengers

* Samtlige patentdata er hentet fra PATSTAT 
2016 (autumn release). 

* Tallene er hentet fra PATSTAT 2016A og er oppdatert frem til 2016-10-01.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1990 1995 2000 2005 2010

A
n
ta

ll
 s

ø
k
n
a
d
e
r

År

Søknadsinngang fra 1990 til 2014

B63B25

B63B27

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

Søknadstall fra 1990 og frem til i dag

27.01.201756

* Diagrammet angir ikke hvor mange av de meddelte patenter som er gyldige per dags dato. Meddelte EP-søknader kan være 
gyldig i opp til 38 europeiske land, men dette krever at årsavgift er betalt. Bruksmønster (en. Utility models er utelatt). 
Dataene omfatter alle søknader der minst én av klassifiseringene er B63B25/* eller B63B27/*, men disse samsvarer ikke 
nødvendigvis med søknadens kjerneteknologi. Tallene er hentet fra PATSTAT 2016A og er oppdatert frem til 2016-10-01.

KR JP US EP CN DE NO AU CA GB

Totalt antall søknader 4260 22461815 12191081 895 734 751 427 395

Andel meddelelser 1959 908 1260 528 488 272 288 272 202 161
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Søknadsutvikling per søker

27.01.201757

Globalt Kun norske søknader samt EP-søknader

* Tallene er hentet fra PATSTAT 2016A og er oppdatert frem til 2016-10-01.
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Hjelp til selvhjelp

• Espacenet gir deg mulighet til å søke i EPO sine databaser som inneholder patentdata fra mer enn 90 
myndigheter

• EP-registeret gir deg mulighet til å anskaffe detaljert juridisk og prosessuell informasjon om EP-
søknader. EP-registeret tilbyr en svært god varslingstjeneste for oppdatert informasjon om EP-
søknader. 

• Patentstyrets søketjeneste gir deg mulighet til å søke blant norske publiseringer, og EP-søknader som 
er gjort gjeldende i Norge. Her kan blant annet se om en søknad er meddelt, hvilken klasse den 
tilhører, og hvilken patentfullmektig som er benyttet. Vi tilbyr også en forenklet varslingstjeneste.

• EPO’s teknologiklasseoversikt gir deg mulighet til å finne frem til teknologiklasser som er aktuelle for 
ditt prosjekt, som så kan brukes til

For informasjon om avanserte analyser basert på spesialisert gransking, ta kontakt med:

Eirik Christensen

ech@patentstyret.no

+47 22 38 73 61

27.01.201758
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https://worldwide.espacenet.com/?locale=no_no
https://register.epo.org/regviewer
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Patent
https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=no_NO#!/CPC=B63C9/06
mailto:ech@patentstyret.no


Skilleark_blå

Egen virksomhet i relasjon til andres 
immaterielle rettigheter

Hans Langan - Zacco
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Avtalens (helt sentrale) rolle ved sikring og 

forvaltning av bedriftens IPR; ansettelsesavtaler, 

konfidensialitetsavtaler, konsortiumsavtaler, 

underleverandøravtaler mm.

Thomas Rieber-Mohn
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Gjør ideer til verdier

Tittellysbilde_hvit med mønster

Oppsummering og spørsmål
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Tittellysbilde_hvit med mønster

Enkeltmøter med fullmektig/advokat 
og/eller saksbehandlere fra Patentstyret 
om konkrete case eller tema.

27.01.2017
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