Beskyt din opfindelse
Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet
kender og forholder dig til reglerne for patentering
og vederlag.

PATENTERING
Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har
gjort en opfindelse, har du pligt til at indberette den
med henblik på at starte en patenteringsproces. Alle
videnskabelige medarbejdere, herunder ph.d. ph.d.studerende samt teknisk-administrativt personale
— uanset om den pågældende medarbejder er
heltids- eller deltidsansat — er omfattet af lovens
indberetningspligt. Region Nordjylland har ret til at
overtage rettighederne til opfindelsen mod betaling
af et rimeligt vederlag til opfinderen. I det følgende
gennemgår vi, hvordan du skal forholde dig:

INDBERET DIN OPFINDELSE
Man kan patentere stort set alle nye
tekniske opfindelser — også mikrobiologiske fremgangsmåder, tekniske løsninger samt i et vist omfang gener m.v.
Et patent giver ejeren ret til at forbyde andre at udnytte opfindelsen
erhvervsmæssigt i en periode. Ejeren
af et patent får eneret til at fremstille,
sælge, anvende, importere og besidde
opfindelsen til forretningsmæssige
formål. Denne ret gælder som udgangspunkt i 20 år fra den dag, hvor
patentsansøgningen blev indleveret.
Såfremt Region Nordjylland overtager
en opfindelse, har regionen pligt til
at søge opfindelsen nyttiggjort, fx ved
at indgå en samarbejdsaftale med
en virksomhed. I så fald har medarbejderen ret til et rimeligt vederlag
baseret på de indtægter, som hidrører
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fra opfindelsen. Vælger regionen at
lade medarbejderen beholde rettighederne til at udnytte opfindelsen selv,
er regionen berettiget til et rimeligt
vederlag.

VURDERINGSKRITERIER
OG PROCESSEN
Der bliver udpeget en projektleder fra
Idéklinikken som forestår vurdering,
behandling og kommercialisering af
opfindelsen. Idéklinikkens projektleder
styrer processen til sagen afsluttes i regi
af Region Nordjyllands patentenhed
(kommerciel succes eller afgørelse af
rettigheder).
To-måneders fristen
Når medarbejderen modtager en
bekræftelse på, at sagen er registreret,
bliver han/hun gjort opmærksom på,
at opfindelsen ikke må offentliggøres
i 2 måneder, da en offentliggørelse
inden for denne periode vil ødelægge
mulighederne for at patentere
opfindelsen. Det kan imidlertid
være nødvendigt at forlænge denne
2-måneders periode, fx i de tilfælde
hvor en vurdering af en opfindelse
forudsætter særlig ekspertise, som må
rekvireres uden for regionens normale
kreds af rådgivere og samarbejdspartnere, eller hvis det vurderes, at en projektmodningsfase er nødvendig for at
kunne indlevere en patentansøgning.
I denne situation vil hemmeligholdelseskravet blive aftalt nærmere mellem
opfinder og projektleder.
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Nyhedsundersøgelse
og markedsvurdering
Inden Region Nordjylland vælger at
overtage opfindelsen, iværksættes en
nyhedsundersøgelse, der skal vurdere,
om opfindelsen er patenterbar. Undersøgelsen kan foretages internt eller
ved hjælp af et eksternt patentbureau, som vil arbejde i tæt dialog med
opfinderen.
Idéklinikken igangsætter kommercielle
sonderinger vedrørende markedspotentiale og potentielle licenstagere.
Det er en stor fordel, hvis opfinderen
også i denne fase er aktivt inddraget i
forløbet.
Hvis opfinderen har specifikke personlige interesser og præferencer mht.
udnyttelse af disse rettigheder, såsom
licensering af rettigheder til en ekstern
partner eller etablering af egen virksomhed, bør der være en tæt dialog
mellem opfinder og projektleder mht.
at finde den for alle parter optimale
kommercialiseringsform.

UDARBEJDELSE OG INDLEVERING
AF PATENTANSØGNING
Såfremt Patentenheden vurderer, at
opfindelsen skal beskyttes med en
patentansøgning, igangsættes processen. I første omgang indsendes
normalt en national eller europæisk
ansøgning, for hvilken man modtager
en patenterbarhedsvurdering fra patentmyndigheden. Herefter vurderes
det, om ansøgningen skal videreføres
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i international udstrækning. Vi har 12
måneder fra indlevering af ansøgning
til at opdatere, ændre eller komme
med yderligere dokumentation for
opfindelsen.
Patentansøgninger er hemmeligholdt i
18 måneder af patentmyndighederne
fra ansøgningstidspunktet, hvorefter
de gøres offentlig tilgængelige på
internationalt plan. Men da beskyttelsen gælder allerede ved ansøgningstidspunktet, bliver det allerede dagen
efter muligt at publicere sine resultater i videnskabelige fora.

HVEM SKAL BETALE?
Hvis Patentudvalget
beslutter, at regionen
skal have overdraget
rettighederne til
opfindelsen, er Region
Nordjylland forpligtet
til selv at afholde alle
patenteringsudgifter.

KOMMERCIALISERING
AF OPFINDELSE
Umiddelbart efter indlevering af patentansøgningen, tager Idéklinikkens
sagsbehandler kontakt til relevante
potentielle licenstagere eller samarbejdspartnere eller planlægger sammen med opfinder en projektmodnings-proces for at bringe opfindelsen
til et kommercielt stadie. Det kan ske
i forbindelse med ansøgning til fonde
dedikeret til projekter med kommercialiseringssigte.
Hvis de potentielle licenstagere eller
samarbejdspartnere er interesserede
i et samarbejde, indledes der forhandling med den potentielle partner.
Såfremt der indgås en licens- eller
samarbejdsaftale, som bliver en kommerciel succes, vil indtægterne blive
fordelt efter Region Nordjyllands
vederlagsregler.
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VEDERLAGSREGLER
Det er i Region Nordjyllands interesse at opnå så
mange patenter som muligt fra regionens hospitaler
således, at indtægterne herfra kan skabe grundlag for
mere forskning til gavn for samfundet.
Lovgivningen medfører:
 at regionens medarbejdere har pligt
til straks at anmelde opfindelser til
regionens patentenhed, som findes
i Idéklinikken.
 at regionen har ret til at overtage
rettighederne til visse opfindelser
fra medarbejdere.
 at regionen skal betale et rimeligt
vederlag til opfinderen, såfremt
opfindelsen kommercialiseres og
skaber indtægter til regionen.
 at regionen har pligt til at søge
sådanne opfindelser nyttiggjort.
Region Nordjyllands vederlagsregler
Region Nordjylland har vedtaget et
regelsæt til beregning af et rimeligt
vederlag i de tilfælde, hvor regionen
overtager medarbejdernes opfindelser
til erhvervsmæssig udnyttelse fx ved
salg af patenter.
Vederlagspligten indtræder først,
når og såfremt den erhvervsmæssige
udnyttelse indbringer nettoindtægter
dvs. betalinger fra 3. mand fratrukket
regionens direkte afholdte udgifter
i forbindelse med kommercialiseringen. De direkte udgifter er fx udgifter
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til vurdering af opfindelsens patenter
barhed og kommercialiserinspoten
tiale, markedsføring, udgifter til
indgivelse og behandling af patentansøgning, udgifter til eksterne konsulenter og rådgivere.

Indtægter
minus direkte
afholdte udgifter

=

Nettoindtægter
minus 2/3 til
RN og afdeling

=

Vederlag
til opfinder
Læs mere om vederlagsregler på: ideklinikken.dk

Vederlaget til opfinderen udgør 1/3
af nettoindtægterne fra opfindelsen.
De resterende 2/3 deles mellem den
afdeling, hvor opfinderen er ansat på
anmeldelsestidspunktet og Region
Nordjylland.
Vælger regionen ikke at overtage en
opfindelse, skal opfinderen betale 1/3
til regionen af eventuelle nettoindtægter fra opfindelsen.
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Region Nordjyllands Patentenhed
Region Nordjyllands Patentenhed er
placeret i Idéklinikken i Forskningens
Hus på Sdr. Skovvej i Aalborg.
Kontakt
Yderligere oplysninger kan indhentes
ved vores kommercialiseringsmedarbejder og patentspecialist i Patentenheden på 97 66 62 97 eller per mail
patentenheden@rn.dk
Mere information
www.aalborguh.rn.dk/Forskning
www.ideklinikken.dk

Forskningens Hus
Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg
Tlf. +45 97 66 63 00
ideklinikken.dk
ideklinikken@rn.dk

