Patenterbarhetsvurdering
Kan oppfinnelsen patenteres?
Å søke patent kan være kostbart og tidkrevende.
Denne forundersøkelsen gir deg i løpet av noen
dager en uttalelse om den tekniske løsningen
kan være patenterbar eller ikke.
Vurdering tidlig i prosessen
Det vil lønne seg å få undersøkt muligheten for
patentering på et tidligst mulig tidspunkt. Da
slipper du å kaste bort tid og penger på videre
utvikling og en patenteringsprosess som likevel
ikke fører fram. Våre saksbehandlere jobber
daglig med patentsøknader. De er derfor godt
kvalifiserte til å vurdere oppfinnelsen din.
Innhold og kvalitet
• Vi foretar en nyhetsgransking for å sjekke om
oppfinnelsen er ny sammenlignet med annen
kjent teknikk. Dette inkluderer offentliggjorte
patenter og patentsøknader på verdensbasis,
og annen relevant litteratur.
• Vi bedømmer oppfinnelseshøyden, altså om
løsningen din skiller seg vesentlig fra teknikk
som allerede er kjent.
• Du mottar en skriftlig rapport med våre
funn, og en vurdering av patenterbarheten. I
rapporten legger vi frem granskingsresultater
som kan ha betydning for oppfinnelsen din.
Denne rapporten kan du også benytte som
dokumentasjon videre, for eksempel overfor

•

investorer eller samarbeidspartnere.
Du får en saksbehandler som har de aktuelle
tekniske fagområdene som spesialfelt. Dere
kan ha en dialog før, under og etter forunder
søkelsen.

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. Ønsker du et raskere svar, kan du
bestille hasteoppdrag. Da får du rapporten
innen 24 timer.

Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Resultatet av forundersøkelsen er ikke bindende for Patentstyret ved en
senere søknad. 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

