Skemaet skal returneres til:
Aalborg Universitetshospital
Patent- og Kontraktenheden
Forskningens Hus
Sdr. Skovvej 15
Postboks 365
DK-9100 Aalborg

Indberetningsskema til registrering af opfindelser for ansatte
ved Region Nordjylland
FORTROLIGT
For at fremme Region Nordjyllands stillingtagen til den konkrete indberetning,
bedes nedenstående udfyldes. Herudover skal relevant dokumentation vedlægges
(eksempelvis artikler, abstracts, billeder, tegninger etc.)

Opfindelsens titel
Har opfindelsen tidligere været forsøgt
patenteret, solgt eller licensformidlet?

[ ] Ja

[ ] Nej

[ ] Ved ikke

Opfindelsen
Er opfindelsen hemmeligholdt?

Er der problemer forbundet med hemmeligholdelse i de kommende måneder eksempelvis
publikationer, abstracts, konferenceindlæg, undervisning, ph.d.-forsvar og eksaminer?

Beskriv venligst uddybende det problem din opfindelse løser og hvordan problemet hindrer
effektiv sundhedspleje. Angiv kilder eller vedhæft gerne dokumentation, der bekræfter problemet.

Beskriv den opfundne teknologi og dens anvendelsesmuligheder. Hvis muligt vedhæft gerne
dokumentation i form af f.eks. billeder, udkast til artikel og arbejdstegninger.

Hvilke medicinske tilstande kan opfindelsen bruges til at behandle og/eller diagnosticere?

Beskriv proceduren og angiv hvor mange gange den foretages pr år.

Hvem er slutbrugeren for det endelige produkt? (f.eks. bestemte typer patienter, faggruppe(r),
afdeling(er))

Hvor mange kunder estimerer du, der er til opfindelsen?

Nyhed
Giv en kort beskrivelse af enhver teknologi, der i øjeblikket bruges til at løse det beskrevne
problem. Angiv gerne kilder for nærmeste kendte viden i form af artikler, patenter
(www.worldwide.espacenet.com), produktbeskrivelser eller lignende.

Beskriv fordelene din opfindelse har over nuværende praksis og eventuelt eksisterende løsninger
(forbedrer behandling, sænker omkostninger, øget mobilitet, bedre arbejdsmiljø osv.). Estimer
værdien af fordelene og vedhæft gerne dokumentation, hvis muligt.

Er der nogen markedsbarrierer i forbindelse med opfindelsen f.eks. infrastruktur, kultur,
regulatoriske krav osv., som kan hindre brugen af opfindelsen?

Udviklingsstadie
Beskriv opfindelsens udviklingsstadie. Hvilken dokumentation foreligger f.eks. i form af studier,
prototyper, dyreforsøg og lignende, der beviser opfindelsens anvendelighed?

Beskriv hvordan opfindelsens anvendelighed og/eller kommercielle potentiale snarest kan
dokumenteres yderligere gennem forsøg eller studier.

Hvilke virksomheder ser du som kandidater til at fremstille og distribuere teknologien?

Forskning i forbindelse med opfindelsen
Er opfindelsen frembragt i et forskningsprojekt eller forskningssamarbejde? Hvilke
forskningsmidler har i givet fald finansieret frembringelsen af opfindelsen? (Angiv venligst alle
parter i forskningsprojektet og bevillingsgiver. Vedlæg kopi af projektansøgninger, aftaler i
forbindelse med projektet f.eks. samarbejds- eller konsortieaftale, material transfer agreements
eller forhåndsaftaler om rettigheder). Er du i tvivl om, hvorvidt en aftale er relevant, må du meget
gerne kontakte Idéklinikken.

Er der andre oplysninger, som du mener der bør indgå i grundlaget for regionens beslutning i
denne sag?

N.B. - Husk at indberetningen skal vedlægges relevante dokumenter til fastlæggelse
af opfindelsen.

Underskrifter
Navn (opfinder 1)
Cpr. nr.
Adresse, privat
Hovedansættelsessted
Afdeling
Stilling
Eventuelle andre
ansættelsessteder
Er opfindelsen også
anmeldt ved andet
ansættelsessted?
Telefon, privat
Telefon, arbejde
E-mail
Dele af opfindelsen,
opfinder har bidraget
med.
Dato og underskrift

Navn (opfinder 2)
Cpr. nr.
Adresse, privat
Sygehus og afdeling
Stilling
Telefon, privat
Telefon, arbejde
E-mail
Dele af opfindelsen,
opfinder har bidraget
med.
Dato og underskrift
Navn (opfinder 3)
Cpr. nr.
Adresse, privat
Sygehus og afdeling
Stilling
Telefon, privat
Telefon, arbejde
E-mail

Dele af opfindelsen,
opfinder har bidraget
med.
Dato og underskrift
Navn (opfinder 4)
Cpr. nr.
Adresse, privat
Sygehus og afdeling
Stilling
Telefon, privat
Telefon, arbejde
E-mail
Dele af opfindelsen,
opfinder har bidraget
med.
Dato og underskrift

Forbeholdt Region Nordjylland

Modtaget af Patent- og Kontraktenheden, Aalborg Universitetshospital

Dato: ___________

Underskrift: ____________________________________________

