Grunnlag for Freedom to Operate
Har jeg handlefrihet, eller gjør jeg inngrep i andres rettigheter?
Grunnlag for Freedom to Operate (FTO) gir
deg blant annet oversikt over patenter som kan
ha betydning for handlingsrommet rundt en
bestemt teknologi. Dette gir et godt grunnlag
for å vurdere inngrepsrisiko, og for å navigere
innen ett eller flere tekniske områder hvor andre
allerede har etablerte rettigheter.
Avdekk mulige hindringer
Andres patenter kan lett komme i veien for
videre produktutvikling. Med Grunnlag for FTO
innen et bestemt teknisk område får du vite hva
som finnes av nærliggende patenter. Du får også
informasjon om eventuelle områder med lav
patentaktivitet.
De relevante patentene vi oppdager utgjør ikke
nødvendingvis noen hindring for fri utøvelse. Vi
sjekker derfor gjeldende status på dem, altså om
de fortsatt er gyldige og i hvilke land.
Benytt Grunnlag for FTO hvis du
• er i ferd med å lansere et nytt produkt
• vil lansere et eksisterende produkt i nye
markeder
• ønsker å avdekke risiko før investering i en
bedrift med patentert teknologi
• trenger en avklaring rundt lignende,
eksisterende rettigheter før innlevering av en
patentsøknad

•

har behov for inspirasjon til videreutvikling
innenfor et definert teknisk område

Innhold og kvalitet
• Du får saksbehandlere som har de aktuelle
tekniske fagområdene som spesialfelt.
Dere kan ha en dialog før, under og etter
forundersøkelsen.
• Du mottar en skriftlig rapport med funn og
kommentarer. Rapporten kan brukes som
underlagsmateriale for videre analyse. Hvis
virksomheten din ikke jobber med IPR til
daglig, anbefaler vi å benytte et patentbyrå
til selve analysen for å avklare om du har
”Freedom to Operate”.
Hvem er Patentstyret?
Vi er den statlige patentmyndigheten i Norge.
Saksbehandlerne våre følger norsk og europeisk
patentpraksis, og tjenestene våre oppfyller krav
til kvalitet, kompetanse og konfidensialitet.
Våre saksbehandlere bruker databaser og verktøy
som kun nasjonale patentverk har tilgang til.
Levering
Du mottar vanligvis forundersøkelsen innen
10 virkedager.

Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Alle forundersøkelser utføres etter lovpålagt taushetsplikt.
Prisen på forundersøkelsen er avhengig av oppdragets omfang. Gå inn på patentstyret.no for mer informasjon.
For pristilbud eller uforpliktende samtale, ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon: 22 38 73 00 eller
e-post: oppdrag@patentstyret.no.
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Gjør ideer til verdier

