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1 Sammendrag med anbefalinger 

Innovasjon Norge og Patentstyret i samarbeid har på oppdrag fra Nærings- og 

fiskeridepartementet gjennomført et prosjekt med sikte på å vurdere behovet for en 

samlet veilednings- og rådgivningstjeneste. Det er etablert et kunnskapsgrunnlag om 

næringslivets utfordringer og behov knyttet til immaterielle verdier og rettigheter. Dette 

er dels basert på funn fra tidligere undersøkelser og rapporter, samt en ny undersøkelse 

gjennomført blant profesjonelle rådgivere, advokater, innovasjonsaktører og 

næringsklynger. Disse hovedfunnene i spørreundersøkelsen har størst relevans for 

prosjektet: 

 Det er stor enighet om at manglende kunnskap om immaterialrettsområdet hos 

respondentenes kunder eller medlemmer er den vanligste utfordringen.  

 Tjenestetilbudet som SIVA-aktørene og klyngene yter dreier seg i hovedsak om 

veiledning i forretningsmessige aspekter ved anvedelse av immaterielle verdier og 

rettigheter.  

 Det er et klart behov for styrking av kompetansen hos virksomheter i SIVA-nettverket 

og næringsklyngene med tanke på å øke basiskunnskap om immaterielle rettigheter 

og henvisningskompetansen 

 Alle respondentgrupperingene med bedriftsmedlemmer henviser sine kunder til 

eksterne tjenesteytere for alle de immaterialrettsrelaterte tjenesteområdene, med 

størst andel innen forretningsmessige aspekter, basale tjenester og juridisk 

rådgivning.  

 Respondentene henviser i stor grad sine kunder til Innovasjon Norge og Patentstyret, 

innovasjonsaktørene mer til Innovasjon Norge, ekspertmiljøer mer til Patentstyret. 

 Ved gruppering av immaterialrettsrelaterte tjenester er forretningsrelaterte tjenester, 

basal veiledning og juridisk veiledning de tjenesteområdene som anses utilstrekkelig 

dekket av flest respondenter. Den enkelttjenesten som flest respondenter har krysset 

av for, er «råd om forretningsmessig utnyttelse av IPR i en innovasjonsprosess».  

 Interessentgruppenes vurdering av tjenester og kunder/medlemmers tjenestebehov 

synes i noen grad å gjenspeile eget arbeids-/interessefelt og egen kompetanse. 

Resultatene må vurderes i lys av dette. 

 En overvekt av respondenter mener bedre samordning/koordinering av det offentlige 

tjestetilbudet vil være hensiktsmessig, og flere respondenter peker på viktighet av å 

synliggjøre rollefordeling. Det kan se ut for at Patentstyrets og Innovasjon Norges 

tjenester i (for) liten grad er kjent blant viktige interessenter; svarene indikerer at 

kjennskapen til disse tjenestene er selektiv – det er derfor nødvendig å gjøre disse 

tilstrekkelig kjent.  

 De aller fleste respondentene peker på et behov for samordning/koordinering av 

tjenestetilbudet, og har utdypet dette ved å peke på behov for bedre synliggjøring av 

eksisterende tilbud, bedre koordinering blant aktørene, synliggjøring av kost/nytte 

ved beskyttelse og utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter. I tillegg 

anbefales en bred tilnærming til feltet, slik at tjenester tilbys der og når behovet 

oppstår. 

 

To arbeidsmøter med en ekstern referansegruppe har gitt prosjektgruppa verdifulle 

innspill, som kan oppsummeres som følger: 

 Oversikt over aktører og hva de bidrar med kan være til hjelp for virksomhetene når 

de skal finne fram blant tjenestetilbydere og tjenesteinnhold 
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 For målgruppene kan eget behov være uavklart. Tjenestetilbudet bør imidlertid 

gjenspeile et behov hos brukerne. 

 Det er et klart behov for økt kompetanse om immaterielle verdier og rettigheter i 

næringslivet; bedre dekning av emnet innen viktige studieretninger kan avhjelpe 

dette (generelt). 

 Tjenestetilbudet i Norge er i hovedsak tilstrekkelig, men ukjent for en stor andel av 

brukerne/SMBer.  

 Samordning kan bidra til å gjøre det lettere å finne fram (portaler osv), men samling 

(hos færre tilbydere) kan også bidra til å gjøre det vanskelig å finne fram.  

o Om flere aktører som har en veiledningsrolle kan potensielt flere som søker 

informasjon bli fanget opp og ledet på rett vei.  

o Innovasjon Norge og Patentstyret kan være slike aktører med et bredt 

tjenestetilbud, som også kan henvise videre. 

 Innovasjonsnettverket (SIVA og liknende) kan være egnet arena for formidling.  

 Temaet er ikke like viktig for alle – i alle faser av en virksomhets liv. Å få inn 

relevante «drypp» på rett tidspunkt kan være tilstrekkelig.  

 

I tillegg har tiltak og erfaringer fra andre land gitt underlag for utdyping av behov og en 

oversikt over relevante tiltak. Basert på dette kunnskapsgrunnlaget synes behovet for 

tjenester å gjenspeile virksomhetenes modenhet med hensyn til å benytte immaterielle 

rettigheter i egen verdiskaping og deres faktiske erfaringer.   

Prosjektgruppas vurderinger og analyser av kunnskapsgrunnlaget kan sammenfattes som 

følger:  

 Ved offentlige kompetansetiltak overfor bedrifter bør de som har lavest modenhet 

prioriteres.  

 Prosjektgruppa vurderer det som formålstjenlig at offentlig veiledning og rådgivning 

innen immaterielle verdier og rettigheter foregår gjennom det eksisterende 

virkemiddelapparatet, innovasjonsaktører og klynger og på den måten kan trekke på 

kundeveiledere og andre nøkkelressurser målgruppebedrifter likevel er i kontakt 

med.  

 Det synes mindre hensiktsmessig å samle veildning og rådgivning hos eksisterende 

eller nye aktører, men det statlige tilbudet bør samkjøres og koordineres bedre.  

To hovedutfordringer preger den viktigste målgruppen, som omfatter virksomheter med 

lav modenhet innen immaterialrettsområdet: 

 Mangel på kunnskap om immaterielle verdier og rettigheter 

 Manglende oversikt over hvem som kan gi råd og veiledning i ulike faser av 

innovasjonsprosessen 

Basert på disse utfordringene er ulike målgruppers behov for tjenester og kompetanse 

vurdert, og prosjektgruppa foreslår følgende tiltak: 

 Oppplæringstiltak for kundeveiledere hos innovasjonsaktører, klynger og andre i 

virkemiddelapparatet, herunder 

o grunnleggende informasjon om immaterielle verdier og rettigheter for å 

kunne gi  

 basal hjelp og veiledning og gjennomføre «mimimumsopplæring»,  

 informasjon om viktige fallgruver  

 kunnskap om relevante offentlige tjenester som iprhjelp.no.  
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 kjennskap til privat og offentlig tjenestetilbud og tilbydere for videre 

henvisning 

o etablere et veiledernettverk med nøkkelpersoner hos innovasjonsaktører, 

virkemiddelapparatet, klynger og bedrifter, koordinert av Patentstyret 

 Forsterket markedsføring av iprhjelp.no  

 Etablere oversikt over aktører og IR-tjenester, sett i sammenheng med 

innovasjonsprosessen med informasjon om relevante private og offentlige 

tjenestetilbud i ulike faser, eventuelt med oversikt også for andre sentrale 

tjenesteområder  

 Styrking av tilpasset kursvirksomhet og veiledning/rådgivning for relevante 

målgrupper, spesielt næringslivet 

 Styrking av undervisning i immaterielle verdier og rettigheter ved relevante 

studieretninger ved universiteter og høgskoler. 

 

En arena for dialog mellom offentlige virkemiddelaktører, TTOer og private 

tjenestetilbydere vil kunne bidra til å styrke den samlede innsatsen og bidra til at flere 

bedrifter med tjenestebehov kan nås på en effektiv måte. 

2 Rapportens omfang 

Denne rapporten oppsummerer et prosjekt gjennomført i 2016 av Innovasjon Norge og 

Patentstyret i samarbeid på oppdrag fra Nærings og Fiskeridepartementet. Formålet har 

vært å vurdere et samlet tjenestetilbud innen veiledning og rådgivning på 

immaterialrettsområdet til næringslivet og andre målgrupper. 

Rapporten beskriver hovedtrekk ved organisering og gjennomføring av prosjektet, og gir 

en omtale av sentrale elementer i det kunnskapsgrunnlaget prosjektet har framskaffet, 

vurderingen av tjenestebehov hos ulike segmenter i målgruppen, og ulike tjenestetilbud 

som vil kunne bidra til å dekke disse behovene. I rapporten gis det anbefalinger med 

referanse til bestillingene i mandatet (se kapittel 3). Dette betyr at rapporten blant annet 

gir prosjektgruppas svar på følgende spørsmål: 

 Er det behov for opprettelse av en samlet veilednings- og rådgivningstjeneste 

innen immaterielle verdier og rettigheter? 

o I så fall, hvordan skal en slik tjeneste innrettes? 

 Hvis ikke, kan dagens tjenestetilbud organiseres og samkjøres på en bedre 

måte?  

Resten av rapporten er bygd opp slik: 

I kapittel 3 omtales bakgrunnen for prosjektet, mandatet og prosjektets mål, omfang og 

målgrupper, samt organisering.  

I kapittel 4 beskrives prosjektets tilnærming til oppgaven. 

I kapittel 5 omtaler vi målgruppenes tjenestebehov. 

I kapittel 6 omtales tjenestetilbud og tilbydere innen veiledning og rådgivning relatert til 

immaterielle verdier og rettigheter. 

I kapittel 7 gis prosjektgruppas vurderinger av kunnskapsgrunnlaget, herunder en 

interessentanalyse og vurdering av relevante målgrupper og hensiktsmessige tjenester. I 
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tillegg omtales ulike utfordringer og hensyn som må tas ved utforming og leveranse av 

tjenester. 

I kapittel 8 finnes prosjektets anbefalinger til konkrete tjenesteforslag med utdyping av 

tiltak og eventuelle betraktninger om omfang, gjennomføring og finansiering. 

3 Bakgrunn for prosjektet, mandat. 

 Innledning 

3.1.1 Prosjektets fagområde - kort om begreper  

Prosjektets tema er tjenester relatert til immaterielle verdier og rettigheter. Med 

immaterielle verdier forstås ikke-fysiske ressurser som kan anvendes i bedrifters 

verdiskapingsprosesser, mens immaterielle rettigheter enten oppnås etter søknad 

(industrielle rettigheter som patent, varemerke- og designregistrering) eller når et verk, 

som en komposisjon, et maleri en film eller andre åndsverk blir til. 

En fyldigere oversikt over definisjoner av immaterielle verdier og rettigheter er gitt i 

vedlegg 1.  

I rapporten blir forkortelsen IR brukt på norsk for immaterielle rettigheter. I noen 

sammenhenger er den engelske forkortelsen IPR (Intellectual Property Rights) benyttet i 

stedet, eksempelvis i omtale av funn i enkelte spørreundersøkelser siden forkortelsen er 

benyttet i disse. 

3.1.2 Immaterielle rettigheters betydning i et internasjonalt perspektiv 

I en omtale av verdien av immaterielle verdier og rettigheter sier Verdens 

immaterialrettsorganisasjon (WIPO, 2016) følgende: 

“A crucial point about legal protection of intellectual property is that it turns intangible assets into 

exclusive property rights, albeit for a limited period of time. It enables your SME to claim ownership 

over its intangible assets and exploit them to their maximum potential. In short, IP protection makes 

intangible assets “a bit more tangible” by turning them into valuable exclusive assets that can often be 

traded in the market place.   

If the innovative ideas, creative designs and powerful brands of your SME are not legally protected by 

IP rights, then these may be freely and legally used by any other enterprise without limitation. 

However, when they are protected by IP rights, they acquire concrete value for your enterprise as they 

become property rights which cannot be commercialized or used without your authorization. 

Increasingly, investors, stock market brokers and financial advisors are becoming aware of this reality 

and have begun to value IP assets highly. Enterprises worldwide are also more and more 

acknowledging the value of their IP assets, and, on occasions, have included them in their balance 

sheets. Many enterprises, including SMEs, have begun to undertake regular technology and IP audits. 

In a number of cases, enterprises have realized that their IP assets are in fact worth more than their 

physical assets. This is often the case for companies operating in knowledge-intensive and highly 

innovative sectors, or companies with a well-known brand name”. 
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Immaterielle rettigheter kan gi immaterielle verdier bedre beskyttelse og kan bidra til å 

understøtte bedrifters verdiskapingsprosesser og konkurranseevne. Immaterielle verdier 

og rettigheter blir ofte benyttet som indikatorer ved sammenlikning av ulike lands nivå 

og utvikling, spesielt for kunnskapsproduksjon og -anvendelse (patentsøknader) og 

andre kreative resultater (varemerkesøknader, eksport av «kreative» produkter). 

Næringspolitikken bør derfor ha tilstrekkelig oppmerksomhet om immaterielle verdier og 

rettigheter og bidra til at næringslivet kan ta riktige valg med sikte på en hensiktsmessig 

utnyttelse av disse.  

3.1.3 Stortingsmelding 28 om industrielle rettigheter 

Stortingsmelding 28 (2012–2013) «Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar 

og rettar» er den første stortingsmeldingen som tar for seg dette temaet. I meldingen er 

regjeringens politikk omtalt i seks hovedpunkter, og spesielt punktet som omtaler 

videreutvikling av det samlede veiledningstilbudet innenfor immaterielle verdier og 

rettigheter gir en ramme for prosjektet. I dette punktet pekes det på at ulike statlige 

aktørers tjenestetilbud på immaterialrettsområdet bør framstå mer helhetlig. Som ledd i 

videreutvikling av tjenestebehovet vil regjeringen kartlegge bedriftenes behov nærmere, 

og etablere en veilednings- og rådgivningstjeneste for små og mellomstore bedrifter 

(dette er etablert i SMB-prosjektet, et samarbeid mellom Innovasjon Norge og 

Patentstyret, se omtale side 29). 

Innspill fra næringslivet og andre til stortingsmeldingen påpeker at næringslivet ikke er 

homogent, spesielt mindre bedrifter kan ha mindre forutsetninger for å sikre og forvalte 

sine immaterielle verdier og rettigheter. Store virksomheter har ofte en mer systematisk 

og hensiktsmessig tilnærming. God håndtering av immaterielle verdier er ofte et viktig 

konkurransefortrinn for å lykkes lokalt og internasjonalt. Fragmenteringen av offentlige 

tjenester innen immaterialrettsområdet er av mange pekt på som et problem, og behovet 

for tydelig og mer tilgjengelig informasjon og veiledning om immaterielle verdier og 

rettigheter fra virkemiddelapparatet til små og mellomstore bedrifter er påpekt i 

meldingen.  

Hovedmålet med politikkutviklingen er at norsk næringsliv og offentlige aktører skal bli 

bedre til å utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i en god håndtering av 

immaterielle verdier og rettigheter. For å nå dette målet er ett av innsatsområdene en 

videreutvikling av det samlede veiledningstilbudet innenfor immaterielle verdier og 

rettigheter bl.a. gjennom en generell styrket og forbedret veiledning og rådgivning i det 

offentlige virkemiddelapparatet. I meldingen ble det varslet at behovet for en lett 

tilgjengelig og samlet informasjons- og rådgivningstjeneste skulle kartlegges nærmere og 

mulige løsninger identifiseres. 

 Prosjektmandat 

3.2.1 Oppdrag til Innovasjon Norge og Patentstyret 

Oppdraget tar utgangspunkt i de behovene som gjelder næringslivet i Stortingsmelding 

28 omtalt i avsnittet over. Som et ledd i oppfølgingen av meldingen, skal Patentstyret og 

Innovasjon Norge, i samarbeid med andre relevante virkemiddelaktører, vurdere behovet 

for opprettelse av - og forslag til innretning av – en samlet veilednings- og 

rådgivningstjeneste om immaterielle verdier og rettigheter. Prosjektmandatet er gjengitt 

i vedlegg 2. 
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3.2.2 Prosjektets mål, omfang og hovedleveranse 

3.2.2.1 Mål og omfang  

Prosjektet skal vurdere  

 behovet for opprettelse av en samlet veilednings- og rådgivningstjeneste om 

immaterielle verdier og rettigheter,  

o med forslag til innretning av en eventuell tjeneste 

 Alternativt: Kan dagens tjenestetilbud organiseres og samkjøres på en bedre 

måte? 

 Vurdering[en] skal inkludere hva man kan få til ved omdisponering av ulike typer 

ressurser til dette – og hva man kan gjøre med tilførsel av ekstra ressurser. 

Primærmålgruppen for en samlet tjeneste vil være norsk næringsliv. Samtidig skal 

prosjektet også se på hvorvidt utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner offentlige 

virksomheter og forbrukere bør omfattes av tjenesten og eventuelt hvordan. Det skal 

som et minimum vurderes hvordan man kan  

 dekke veilednings- og rådgivningsbehovet for primærmålgruppen,  

 samle og tilgjengeliggjøre relevant informasjon og verktøy, og  

 gi oversikt over virkemiddelapparatet og dermed gjøre det lettere å finne frem til 

riktig tjeneste. 

Vurderingen bør drøfte eventuell måloppnåelse gjennom et tilbud av enkle tjenester til en 

bred målgruppe versus avanserte tjenester mot en smal målgruppe. Vurderingen skal 

inneholde en omtale av relevante tilsvarende internasjonale initiativ, samt hvordan 

effekten av tiltaket kan måles og evalueres.  

Det forutsettes at opprettelse av en eventuell samlet tjeneste oppleves som 

hensiktsmessig og positivt av virkemiddelapparatet og andre involverte aktører. 

Initiativet bør ha som målsetning å legge til rette for godt samspill mellom offentlige 

institusjoner og virkemidler, og en god kobling mellom innovasjon og immaterielle 

verdier. Det forutsettes også at en eventuell samlet tjeneste ligger innenfor eksisterende 

strategier, føringer, prinsipper og samfunnsoppdrag hos relevante aktører, og ikke 

overlapper med hva som tilbys av private tjenestetilbydere.  

3.2.2.2 Hovedleveranse 

Vurderingen skal fortrinnsvis skje i dialog med relevante offentlige virkemiddelaktører, og 

munne ut i en anbefaling av om en samlet tjeneste vil tilføre primærmålgruppen en 

merverdi utover dagens organisering av tjenester. I den forbindelse er det relevant å 

vurdere muligheter for raskere leveranse av tjenester, mer effektiv dekning av behovet 

og bidrag til økt kommersiell bruk av immaterielle rettigheter, og om en samlet tjeneste 

på en hensiktsmessig måte vil bidra til økt bevissthet og kompetanse om immaterielle 

verdier og rettigheter. Anbefalinger må innbefatte målgrupper, oppgaver, tjenestetilbud 

(-innhold) og organisering, samt omtale økonomiske og administrative konsekvenser ved 

opprettelse og drift. 
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 Organisering – prosjektgruppe, prosjekteiere og referansegruppe 

3.3.1 Prosjektgruppa og prosjekteierne 

Prosjektet har hatt deltakere utpekt fra Innovasjon Norge og Patentstyret: 

Fra Patentstyret: 

 Bjarne J. Kvam (prosjektleder) 

 Hildegard Bøhmer 

 (Andre medarbeidere ved behov) 

Fra Innovasjon Norge: 

 Felipe Aguilera-Børresen 

 Fredrik Ambjørndalen 

 (Andre medarbeidere ved behov) 

Prosjekteiere har vært Anne-Mette Hoel (Innovasjon Norge) og Otto Scharff 

(Patentstyret). 

Tjenester, informasjon og kompetase 

Det har også vært avholdt statusmøte med oppdragsgiver (NFD). 

 

3.3.2 Kontaktperson hos NFD 

Kontaktperson for oppdragsgiver er Yngve Schrøder Tufteland. 

 

3.3.3 Referansegruppa 

Til å gi innspill til prosjektet, spesielt for å belyse målgruppens erfaringer og behov for 

tjenester og informasjon samt til å beskrive tjenestetilbudet, er det etablert en bredt 

sammensatt referansegruppe. Gruppen representerer variert erfaring med hensyn til 

både bransje og bruk av immaterielle verdier og rettigheter. Referansegruppa besto av 

ressurspersoner fra private og offentlige tjenestetilbydere og fra næringslivet: 

– Forskningsrådet  

– NHO 

– Næringslivet (bedrifter) 

– TTO-er  

– Patentkontorer 

– Advokatkontorer 

– Andre IR-rådgivere 

– Innovasjonsaktører (inkubator, nettverk, fellesskap) 

Liste over deltakerne finnes i vedlegg 3.  

 Prioriteringer og avgrensninger 

Prosjektets prioriteringer og avgrensninger tar utgangspunkt i mandatet: 

 I tillegg til primærmålgruppen norsk næringslivs behov skal prosjektet også se på 

hvorvidt utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter, offentlige virksomheter og 

forbrukere bør omfattes av eventuelle tjenester. 
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Figur 1. Relevante målgrupper i Norge for tjenester og informasjon innen immaterielle verdier og rettigheter 

 

Figuren over illustrerer mulige målgrupper som bakgrunn for vurdering av samlet behov 

for tjenester, herunder avgrensningen av omfang og målgrupper for eventuelle nye eller 

endrede tjenester. 

4 Tilnærming til oppgaven 

 Prosessbeskrivelse 

I figuren nedenfor er det illustrert hvordan prosjektet ble lagt opp. Et kunnskapsgrunnlag 

ble etablert med følgende hovedelementer: 

 En oversikt over:  

o Målgruppenes tjenestebehov innen immaterielle verdier og rettigheter 

basert på relevante kilder 

o Tjenestetilbudet innen området, til næringslivet og andre målgrupper, 

samt over relevante tjenestetilbydere  

 Innspill og erfaringer fra referansegruppa  

 Resultater fra undersøkelser og analyser, inkludert en særlig undersøkelse blant 

relevante tjenestetilbydere  

 Erfaringer, fakta og undersøkelser fra EU-prosjekter for 

oppmerksomhetsfremmende tiltak for SMBer innen IR-området 

 



 

12 

 

 

 

 

Figur 2. Prosessdiagram for prosjektet: kilder til et oppdatert kunnskapsgrunnlag skal danne basis for utforming 
av utkast til tjenestetilbud, som forelegges referansegruppa før endelig rapportering. 

 

Med kunnskapsgrunnlaget som basis har prosjektgruppa så vurdert: 

– Hvilke tjenestebehov har aktuelle målgrupper? 

– Hvilke tjenester egner seg for ulike typer levering og organisering  

– Hvordan kan det offentlige tjenestetilbudet organiseres og koordineres mer 

effektivt  

– Måloppnåelse gjennom enkle tjenester til bred målgruppe versus avanserte 

tjenester mot en smal målgruppe  

På basis av disse vurderingene har prosjektgruppa kommet fram til sine anbefalinger.  

 Forståelse av begrepet samlet veiledningstjeneste 

På bakgrunn av Stortingsmelding 28, der det statlige tjenestetilbudet innen immaterielle 

verdier og rettigheter refereres til som fragmentert, kan begrepet samlet 

veiledningstjeneste forstås bokstavelig som én organisatorisk enhet som forestår all 

statlig veiledning på området. Det kan diskuteres hvorvidt dette ville gå ut over 

forutsetningene i mandatet om at en eventuell samlet tjeneste forutsettes å ligge 

«innenfor eksisterende strategier, føringer, prinsipper og samfunnsoppdrag hos relevante 

aktører». Imidlertid kan en samlet tjeneste også forstås som en tjeneste tilbudt på en 

enhetlig måte av og i samarbeid mellom relevante aktører. I tillegg er det relevant å se 

på andre alternativer. 
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Figuren til venstre illustrerer ulike 

måter å tilby tjenester på, illustrert 

ved Patentstyret og Innovasjon Norge 

som parter. 

Tjenester kan tilbys separat av 

partene (a), separat men på en 

koordinert (enhetlig) måte fra partene 

(b) eller framstå som ett tilbud, som 

partene er sammen om å utforme og 

levere. For tjenestemottakere vil 

imidlertid alle alternativene kunne 

dekke aktuelle behov. Et samlet 

tjenestetilbud må derfor kunne forstås 

som mer enn formidling kun via en 

enkelt kanal. Dette er er derfor lagt til 

grunn i rapporten.  

Figur 3. En illustrasjon av hvordan tjenester kan ytes av leverandører separat, separat men koordinert, eller av 

leverandørene samlet  

5 Næringslivets tjenestebehov innenfor immaterielle verdier og 

rettigheter  

 Relevant litteratur og tidligere undersøkelser – små og mellomstore 

bedrifter1 

5.1.1 IPeuropeAware - gapanalyse 

I EU-prosjektet IPeuropeAware gjennomførte Patent- og Varemerkestyrelsen i Danmark 

en analyse av tilbud og etterspørsel etter støttetjenester innen immaterielle rettigheter 

og små og mellomstore virksomheters etterspørsel etter slike tjenester. Et utvalg på 320 

bedrifter fra forskjellige land i Europa ble intervjuet om tjenestebehov. 

Hovedfunnene i undersøkelsen ble oppsummert slik: 

«The main conclusion of the analyses is that SMEs with the relatively lowest awareness 

on Intellectual Property Rights (IPR) have the highest need for support services. 

Paradoxically, the greatest supply of support services are also targeted at these IPR 

“beginners” among the SMEs. The data do not contain an explanation for this paradox, 

however one of two causes can be assumed: Either the supply of IPR support services is 

actually not meeting demand, or the SMEs simply do not know of the existing support 

services.» 

 

Dette er en relevant observasjon som også har gyldighet for Norge. IPeuropeAware-

prosjektet delte små og mellomstore virksomheter inn etter IR-modenhet (etter en 

tillemping av «AIDA»-modellen2), og hvordan modenheten arter seg: 

                                           
1 Merk at SMB-definisjoner kan variere, i EU benyttes inndelingen mikro for < 10 ansatte, 

små mindre enn 50 og mellom-store mindre enn 250 ansatte (i tillegg til er det grenser 

for omsetning og balanse). SMBer etter EU-definisjonen vil favne størsteparten av norsk 

næringsliv. 
2 Modell for trinn i kjøpsatferd brukt i markedsføring: Attention, Interest, Desire, Action 
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 Nivå 1: Oppmerksomhet om immaterielle verdier (begrenset kunnskap, noen 

rettigheter, begrenset bevissthet om immaterielle verdier) 

 Nivå 2: Beskyttelse (nyttes av virksomheten, forstår immaterielle verdier, 

konfidensialitetsbevissthet) 

 Nivå 3: Forvaltning (av egne rettigheter, hensiktsmessig organisering, forståelse 

av immaterielle verdier og alternativer til rettigheter, overvåker konkurrenter) 

 Nivå 4: Utnyttelse (på strategisk nivå, aktiv holdning til kommersialisering, 

håndhevelse, inngrep)  

 

Noen eksempler (ikke uttømmende) kan illustrere atferd på de ulike nivåene:  

 Virksomheter på nivå 1 har blitt oppmerksomme på immaterielle verdier og 

rettigheter og muligheten for å bli kopiert selv.  

 Virksomheter på nivå 2 har etablert noen rettigheter og til en viss grad orienterer 

seg om andres rettigheter.  

 På nivå 3 har virksomhetene en større bevissthet om immaterielle verdier, 

etablerer retningslinjer og systemer, og passer på inngrep i andres rettigheter. 

 Virksomheter på nivå 4 har etablert immaterialrettsstrategi, er bevisste på og 

følger opp kontraktbetingelser og har i det hele tatt en strategisk og bevisst 

holdning til sine (og andres) verdier og rettigheter. 

I gapanalysen er behovet for tjenester basert på hypoteser om hva som kan anses å 

være «rasjonell atferd» blant virksomheter i målgruppen, dvs hvilket kunnskapsnivå, 

håndtering av immaterielle ressurser, etablering av rutiner, strategier og liknende som er 

relevant på det enkelte modenhetstrinnet, og hvordan SMBene forholder seg 

sammenholdt med dette.  Dette henger sammen med at kunnskapsnivået hos en del av 

respondentene er for lavt til at mer åpne spørsmål vil gi nyttige svar. De viktigste 

tjenestebehovene som er identifisert er disse: 

Nivå 1: Det ble funnet et stort behov for tjenester på grunnleggende nivå (beskyttelse av 

kunnskap, grunnleggende kjennskap til immaterielle verdier og rettigheter, 

søknadsprosesser). Dette til tross for at tjenestetilbudet egentlig er godt på dette 

området, noe som kan indikere at mangel på kunnskap er en flaskehals i seg selv. Det er 

også manglende kunnskap om hvordan immaterielle rettigheter kan oppnås, og hvor 

informasjon kan finnes. 

Nivå 2: Det er utilstrekkelig kunnskap også om immaterielle verdier og rettigheter satt 

inn i en forretningsmodell, andre beskyttelsesmåter, betydning av konfidensialitet o.l. 

Nivå 3: Innen emner relatert til forvaltning og håndtering av verdier og rettigheter 

(eksempelvis om disse håndteres helhetlig), om analyser og policy-spørsmål viser 

undersøkelsen at bevisstheten er lav. Det samme gjelder verktøy og praksis for å ha 

oversikt over immaterielle rettigheter. Tredje-parts rettigheter har mer oppmerksomhet 

blant respondentene, oversikt over egne immaterielle ressurser likeså. 

Nivå 4: Det er fortsatt på dette nivået en mangelfull håndtering av IR-strategi. Et fåtall 

av virksomhetene har en systematisk overvåking av konkurrenters rettigheter. Innen 

andre emner, som kommersialisering og håndhevelse, synes tjenestebehovet å være 

dekket. 

En mer detaljert angivelse av tjenestetilbudet for virksomheter på de ulike 

modenhetsnivåene er hentet fra rapporten og gjengitt i vedlegg 4. 
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5.1.2 Resultater fra spørreundersøkelsen blant SMBer 

5.1.2.1 Utvalg og respondenter 

I prosjektet som Patentstyret og  Innovasjon Norge utførte i 2013-2015 for å etablere 

tjenester relatert til immaterielle verdier og rettigheter for SMB-segmentet, ble det 

gjennomført en særskilt spørreundersøkelse. Hensikten med spørreundersøkelsen var å 

finne ut hva norske små og mellomstore bedrifter3 kan om immaterielle verdier og 

rettigheter, om de utnytter de rettighetene de har og hvordan de bruker 

immaterialrettssystemet og relaterte tjenestetilbud. Her var det ønskelig å få informasjon 

om bruk av både offentlige og private tilbydere, og om hvordan virksomhetene håndterer 

konflikter knyttet til immaterielle rettigheter. 

Undersøkelsen ble foretatt blant SMBer basert på e-postadresser registrert i 

Brønnøysundregisteret. Det kom inn 3871 fullstendige besvarelser på 

spørreundersøkelsen. 

Undersøkelsen er oppsummert og offentliggjort blant annet på hjemmesidene til 

Innovasjon Norge og Patentstyret, og er omtalt grundig i rapporter levert til NFD for 

SMB-prosjektet (Oxford Research, Leogriff, 2014). 

I det følgende gis derfor kun en kort omtale av de funnene som er mest relevante for 

tjenestebehovet.  

5.1.2.2 Behov for tjenester 

 

Figur 4. De fem mest avkryssede tjenester ved spørsmål til alle respondenter.  

Grått: alle respondenter, grønt: IPR er svært relevant, blått: relevant, gult: noe relevant, rødt: ikke relevant 

 

Over halvparten av norske SMBer anslår behov for tjenester de nærmeste tre årene, og 

hele 85% blant de virksomhetene som immaterielle verdier og rettigheter synes mest 

relevant for. De viktigste tjenestebehovene synes å være (figur 4): 

 Utvikling av strategi for immaterielle verdier 

 Kommersiell utnyttelse 

 Utforming av avtaler 

 Bruk av immaterielle verdier i omdømmebygging 

 Hjelp til søknadsutforming 

                                           
3 I undersøkelsen ble EU-definisjonen lagt til grunn, i.e. den ble sendt ut til virksomheter 

med < 250 ansatte 

http://www.innovasjonnorge.no/Global/Bygg%20en%20bedrift/IPR/IPR%20SMB%20-%20endelig%20rapport%20Oxford.pdf
https://www.patentstyret.no/no/Aktuelt/Undersokelse-blant-sma--og-mellomstore-bedrifter/
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Disse bedriftene virker å være de yngste, de som har søkt om, benyttet eller vært i 

konflikt om immaterielle rettigheter. De har benyttet rådgivning tidligere, har eksport og 

er tilknyttet programmer og aktører for næringsutvikling. 

Gruppa av bedrifter med større bevissthet om immaterielle verdier og rettigheter (831 

respondenter) ble også bedt om å vurdere nytten av følgende verktøy og kilder til 

informasjon: 

 Enkle søk og oversikter over andres rettigheter 

 Systemer for å holde oversikt over egne rettigheter 

 Modellavtaler for lisenser og samarbeid 

 Suksesshistorier og gode eksempler 

 

 

Figur 5. Nyttevurdering av ulike verktøy for virksomheter som fikk fordypningsspørsmål (831 respondenter) 

 

Som det framgår av figuren over (figur 5) synes størsteparten av denne gruppa at disse 

tjenestene framstår nyttige. Disse respondentene har i hovedsak stor bevissthet om 

temaet sammenholdt med gjennomsnittet av alle respondentene. Likevel er det noen i 

dette utvalget (N = 831) som immaterielle verdier og rettigheter synes mindre relevant 

for; disse ser typisk nok mindre nytte i verktøyene. For å vurdere nytten av verktøy og 

tjenester er det antakelig fordelaktig om virksomhetene er i en situasjon der de 

potensielt kan ha nytte av disse. Det er interessant å sammenholde dette med  

«paradokset» som det er referert til under omtalen av gap-analysen fra IPEuropeAware 

(IpeuropeAware og DKPTO, 2009) på side 13, i.e. at SMBer med minst kompetanse om 

IR også uttrykker størst behov for tjenester, selv om flest tiltak nettopp rettes mot denne 

målgruppen. Funnene over kan indikere at opplevd relevans kan være utløsende også for 

virksomhetenes interesse for IR-relaterte tjenester og bruk av disse. 
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Observasjoner om tjenestebehov for SMBer som også har relevans for målgrupper med 

lav til middels IR-modenhet (uansett størrelse) kan sammenfattes slik:  

 Virksomheter som har oppnådd bevissthet om egne immaterielle verdier skaffer 

seg rettigheter, søker råd og ser behov for framtidige tjenester. Verktøy som kan 

bidra til bevissthet om immaterielle elementer i egne verdiskapingsprosesser og 

hvordan de kan utnytte og beskytte disse, vil derfor være nyttig for bedrifter med 

lav modenhet. En selvtest er derfor en del av tjenesten iprhjelp.no. 

 

 Virksomheter som har fått opp bevisstheten om immaterielle verdier og som har 

registrert design, varemerker eller søkt patent, synes i størst grad også å se 

behov for rådgivnings- og veiledningstjenester. En rådgiverdatabase ble derfor 

lagt inn i iprhjelp.no, og ulike rådgivere som advokater, patentkontorer og 

innovasjonsaktører kan benytte basen for å gjøre sine tjenester kjent for 

bedrifter. 

Ut fra funnene i SMB-undersøkelsen framstår virksomheter i «IR relevant»-kategoriene 

som den viktigste målgruppen. Den favner både virksomheter med betydelig bevissthet 

men også dem som kanskje bør revurdere sin atferd. Virksomhetene kjennetegnes ved 

at de  

 har eksport,  

 driver forskning og utvikling og  

 er innovative.  

De framstiller også i større grad produkter som skiller seg fra konkurrentenes. Flere 

kriterier her gjør det mulig å finne fram til relevante bedrifter, enten direkte eller via 

offentlige aktører disse er i kontakt med (Innovasjon Norge, Patentstyret, Norges 

forskningsråd). 

Virksomheter som er i kontakt med innovasjonsaktører som næringsklynger, 

bedriftsnettverk, kunnskaps- eller forskningsparker, inkubatorer, næringshager eller 

TTOer, samt virkemiddelapparatet ellers, ser vi også er i målgruppen. Ansatte i disse 

miljøene bør derfor kjenne til de verktøyene som er utviklet i SMB-prosjektet for å kunne 

informere og veilede bedriftene, og et aktuelt tiltak kan være informasjon og 

opplæringstilbud til disse. Patentstyrets prioriteringsanalyse anbefaler på basis av disse 

funnene og ytterligere vurderinger derfor tiltak overfor disse gruppene (Patentstyret, 

2015). 

 

5.1.3 Undersøkelse blant IR-interessenter i Norge  

Prosjektgruppa har gjennomført en spørreundersøkelse blant ulike innovasjonsaktører 

(SIVA-nettverket), IR-rådgivere, advokater næringsklynger og andre, som enten selv 

tilbyr tjenester innen immaterialrettsområdet eller henviser til andre leverandører når 

behov oppstår (Patentstyret og Innovasjon Norge, 2016). Hovedfunn er rapportert 

samlet her, under tjenestebehov, også med hensyn til tjenestetilbud. Rapporten er 

gjengitt i sin helhet i vedlegg 5. 

Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge blant annet følgende:  

 Hvor relevant er immaterielle verdier og rettigheter for disse aktørenes 

kunder/medlemmer og hva er de vanligste utfordringene? 



 

18 

 

 Hvilket tjenestetilbud relatert til immaterielle verdier og rettigheter tilbyr eller 

benytter disse aktørene seg av og hvilke andre aktører henviser de til? 

 Hvilken kompetanse har de, og hvordan er kompetansen tilpasset egne kunder 

eller medlemmers behov? 

 Hvilke udekkede tjenestebehov ser de på IR-området? 

 Hvordan opplever de Patentstyrets og Innovasjon Norges 

veilednings/rådgivningstilbud med hensyn til tydelighet, oversiktlighet, tilpasning 

til eget behov og tilpasning til egne kunders/medlemmers behov? 

 I hvilken grad overlapper tjenestetilbud fra offentlige aktører? 

 I hvilken grad vil bedre samordning/koordinering av offentlige IR-tjenester være 

hensiktsmessig? 

 

 

Respondenter og «demografi» 

Respondentene kan grovt grupperes i om de i hovedsak yter tjenester innen 

immaterialrettsområdet (proffrådgivere) 

 TTOer  

 patentkontorer 

 advokatkontorer 

 andre IR-rådgivere 

og virksomheter der dette er en mindre sentral/sporadisk del av tjenestetilbudet 

(innovasjonsaktører) og næringsklynger 

 forskningsparker/kunnskapsparker/inkubatorer  

 næringshager  

 næringsklynger (Arena og NCE/GCE). 

 

Konklusjoner av relevans for prosjektet. 

I alle punktene nedenfor er temaet immaterielle verdier og rettigheter og derfor 

undersforstått i hvert enkelt punkt for å kunne forenkle teksten noe. 

 For alle respondentgruppene framstår temaet relevant i større eller mindre grad 

for deres kunder/medlemmer. 

 Det er stor enighet om at manglende kunnskap hos respondentenes kunder eller 

medlemmer er den vanligste utfordringen. Andre trekker fram høye kostnader 

knyttet til sikring av IR og vanskeligheter med kost/nytte-vurderinger, deretter 

nevnes utforming av søknader, manglende beskyttelse og tidkrevende prosesser 

av flere. 

 Tjenestetilbudet som SIVA-aktørene og klyngene yter dreier seg i hovedsak om 

veiledning i forretningsmessige aspekter knyttet til IR (samt noe basale IR-

tjenester og for noen også juridisk rådgivning på området). Andelen som ikke 

tilbyr tjenester er også markant hos Arena-klynger, til en viss grad også hos 

næringshager og NCE/GCE-klynger. Proffrådgiverne dekker hele 

tjenestespekteret, men med større innslag av juridisk rådgivning, stigende i 

rekkefølgen patentkontorer, TTOer og advokatkontorer. 
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 Det er et klart behov for styrking av kompetansen hos virksomheter i SIVA-

nettverket og klyngene med tanke på selv å kunne levere basale tjenester og 

henvise videre. 

 Alle respondentgrupperingene som har bedriftsmedlemmer henviser sine kunder 

til eksterne tjenesteytere for alle tjenesteområdene, med størst andel innen 

forretningsmessige aspekter, basale tjenester og juridisk rådgivning. 

Proffrådgivere benytter også eksterne leverandører innen alle tjenesteområder: 

Patentkontorene benytter en høyere andel ekstern bistand til juridiske spørsmål, 

mens advokatkontorer spesielt benytter eksterne innen forretningsmessige 

spørsmål. 

 Respondentene henviser i stor grad sine kunder til Innovasjon Norge og 

Patentstyret, innovasjonsaktørene mer til Innovasjon Norge, ekspertmiljøer 

(proffrådgivere) mer til Patentstyret. 

 Fire tjenestebehov trekkes fram av de fleste som utilstrekkelig dekket (må ses i 

lys av at et flertall av respondentene er innovasjonsaktører som i hovedsak er 

opptatt av forretningsmessige spørsmål): 

 råd om forretningsmessig utnyttelse  

 utforming av IPR-strategi 

 råd om sikring av immaterielle verdier  

 verdifastsettelse 

 I tillegg skårer hjelp til søknadsprosesser, veiledning i regelverk,  handlefrihet 

(FTO), konkurrentovervåkning, bistand ved lisensiering og kurs høyt hos enkelte 

eller flere respondentgrupper (gjenspeiler særlige behov hos disse). 

 

Ved gruppering av tjenester er forretningsrelaterte tjenester, basal veiledning om 

IR og juridisk veiledning de tjenesteområdene som anses utilstrekkelig dekket av 

flest respondenter. 

 Interessentgruppenes vurdering av tjenester og kunder/medlemmers 

tjenestebehov synes i noen grad å gjenspeile eget arbeids-/interessefelt og egen 

kompetanse. Resultatene må vurderes i lys av dette. 

 En overvekt av respondenter mener bedre samordning/koordinering av det 

offentlige tjenestetilbudet vil være hensiktsmessig, og flere respondenter peker på 

viktighet av å synliggjøre rollefordeling. 

 Det kan se ut for at Patentstyrets og Innovasjon Norges tjenester i (for) liten grad 

er kjent blant viktige interessenter; svarene indikerer at kjennskapen til disse 

tjenestene er selektiv – det kan derfor være nødvendig å gjøre disse tilstrekkelig 

kjent, også blant proffrådgivere.  

 På spørsmålene om hvorvidt de offentlige aktørene utfyller hverandre svarer de 

fleste «i middels grad». Når det gjelder behovet for en bedre 

samordning/koordinering av tjenestetilbudet, svarer de aller fleste «i stor grad» 

og det er ikke store variasjoner blant respondentene. Isolert sett har disse 

svarene lav nytteverdi (vanskelig å si hva vi kan gjøre med disse). Men når 

svarene ses i sammenheng med kommentarene gitt i de åpne spørsmålene, 

kommer det frem blant annet at det etterlyses en bedre synliggjøring av 

eksisterende tilbud, bedre koordinering blant aktørene, synliggjøring av kost/nytte 

ved beskyttelse og utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter og en bred 

tilnærming til feltet, slik at tjenester tilbys der og når behovet oppstår. 



 

20 

 

Siden tidligere undersøkelser og tilbakemeldinger har vist at interessen for IR-

informasjon er lav hos virksomheter som ikke har opplevd et behov eller anser at det er 

relevant for dem, må utforming og formidling av budskap til målgruppene ta hensyn til 

dette. I første omgang er informasjon om vanlige fallgruver og hvor det er hjelp å få 

viktigst å få ut, deretter kan annen relevant informasjon og mer avanserte tjenester 

leveres når bedriftene opplever behov for dette. I praksis synes de da i større grad å 

finne fram selv. 

 

5.1.4 Undersøkelse om IR-modenhet i SIVA-nettverket 

Patentstyret har i 2016 gjennomført en undersøkelse om IR-modenhet i deler av SIVA-

nettverket. Undersøkelsen omfattet 20 næringshager, 11 inkubatorer og tre 

kunnskapsparker.  

Undersøkelsen viser at over 70 % har diskutert IPR som relevant (100 % av 

kunnskapsparkene). Diskusjon av handlefrihet (FTO) har skjedd i 45 % av 

næringshagene, 64 % av inkubatorene og i alle kunnskapsparkene. Aktiviteter for å søke 

om industrielle rettigheter for egen eller tilknyttet virksomhet har minst 70 % deltatt i, 

100 % i kunnskapsparkene. De fleste vil i noen grad bruke ressurser på å arbeide med 

immaterielle verdier de neste tre årene, inkubatorene og spesielt kunnskapsparkene i 

større grad enn næringshagene. Modenheten synes derfor å være størst i 

kunnskapsparkene, deretter følger inkubatorene og næringshagene. 

Også i denne undersøkelsen er det Patentstyret og Innovasjon Norge de fleste vil 

kontakte ved spørsmål eller problemstillinger på området, deretter følger norske 

patentkontorer, TTOer og Forskningsrådet. 

Det synes å være en systematisk tilnærming til temaet hos inkubatorer og 

kunnskapsparker. Næringshagene er imidlertid tydelige på behov for kompetanse og mer 

systematisk tilnærming selv om behovet kan variere fra bedrift til bedrift. Samtidig er det 

få bedrifter som arbeider med innovasjonsprosjekter i mange av næringshagene, og IR 

kan derfor være mindre relevant for disse. 

Mange uttrykker at Patentstyret kan tilrettelegge bedre gjennom å tilby strømming av 

kurs eller ved kurstilbud også utenfor Oslo. 

 

 

 Innspill fra relevante norske aktører 

5.2.1 Innspill fra referansegruppa 

Som nevnt over (se 3.3.3) ble en bredt sammensatt referansegruppe forespurt om å 

bidra til prosjektet. Deltakere i referansegruppa finnes i vedlegg 3. Gruppa hadde 

deltakere fra virkemiddelapparatet, patentkontorer, advokater, 

næringslivsorganisasjoner, innovasjonsaktører og fra bedrifter, slik at variert erfaring 

med hensyn til både bransje og bruk av immaterielle verdier og rettigheter var dekket. 

På denne måten skulle referansegruppa kunne gi prosjektet verdifulle innspill om ulike 

målgruppers behov samt om relevans og sammensetning av tjenestetilbud. 

Det ble avholdt to samlinger med referansegruppa. På den første samlingen var 

hovedtemaene å gi innspill til  



 

21 

 

 hvilke tjenester næringslivet har behov for 

o også andre målgruppers behov  

 hva tilbys av tjenester fra private og offentlige aktører 

 hvilket behov for samlet (offentlig) tjenestetilbud foreligger 

Tilbakemeldingene kan sammenfattes slik: 

 Oversikt over aktører og hva de bidrar med kan være til hjelp for virksomhetene 

når de skal finne fram blant tjenestetilbydere og tjenesteinnhold 

 For målgruppene kan eget behov være uavklart. Tjenestetilbudet bør imidlertid 

gjenspeile et behov hos brukerne. 

 Det er et klart behov for økt kompetanse om immaterielle verdier og rettigheter i 

næringslivet; bedre dekning av emnet innen viktige studieretninger kan avhjelpe 

dette (generelt). 

 Tjenestetilbudet i Norge er i hovedsak tilstrekkelig, men ukjent for en stor andel 

av brukerne/SMBer.  

 Samordning kan bidra til å gjøre det lettere å finne fram (portaler osv), men 

samling (hos færre tilbydere) kan også bidra til å gjøre det vanskelig å finne fram 

(med flere aktører som har en veiledningsrolle kan potensielt flere som søker 

informasjon bli fanget opp og ledet på rett vei). Innovasjon Norge og Patentstyret 

kan være slike aktører med et bredt tjenestetilbud, som også kan henvise videre. 

 Innovasjonsnettverket (SIVA og liknende) kan være egnet arena for formidling.  

 Temaet er ikke like viktig for alle – i alle faser av en virksomhets liv. Å få inn 

relevante «drypp» på rett tidspunkt kan være tilstrekkelig.  

 

Under den andre samlingen ble referansegruppa bedt om kommentarer på 

prosjektgruppas forslag til anbefalinger. I hovedsak sluttet referansegruppa seg til de 

foreslåtte tiltakene, og de mest relevante tilbakemeldingene er nevnt i forbindelse med 

disse (se 8.1). Innspillene fra 2. samling er gjengitt i vedlegg 6. 

5.2.2 Innspill fra NPF (Norske patentingeniørers forening) 

De profesjonelle immaterialrettsrådgiverne (private) omfatter patentfullmektiger og 

advokater, som i tillegg til bistand med utarbeidelse og oppfølging av søknader om 

industrielle rettigheter, i dag også dekker andre rådgivningsoppgaver, rettstvister med 

mer. 

En skriftlig uttalelse fra Norske patentingeniørers forening (NPF) om det offentlige og 

private tjenestetilbudet finnes i vedlegg 7. 

 

Innholdet i tilbakemeldingen  

NPF er innforstått med Patentstyrets myndighetsrolle og veiledning som følger av denne. 

De lister også opp oppgaver de anser at er rådgivningstjenester som må tilbys av 

private. De tar imidlertid opp at Patentstyret/Innovasjon Norge ikke har samme 

kompetanse som en patent- eller varemerkekonsultent, og derfor ikke skal veilede i 

utforming av eksempelvis patentsøknader og –krav. De peker også på etiske 

(habilitetsmessige) utfordringer ved dette området, og spesielt dersom Patentstyret eller 

Innovasjon Norge bistår med råd ved påstått patentinngrep. 

 

Til dette kan det knyttes noen relevante kommentarer: 
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 Patentstyret har kompetanse i å vurdere patentsøknader, herunder om 

oppfinnelsen definert av søknadens krav tilfredsstiller kravene til å oppnå patent.  

 Patentstyret utformer retningslinjer for hvordan saksbehandlingen skal utføres, 

med utgangspunkt i lov og forskrift. Det er også Patentstyret som gir 

retningslinjer for hvordan patentsøknader skal utformes. Men Patentstyret skal 

ikke gi råd til enkeltsøkere om konkret utforming av søknaden eller kravene, dette 

er søkerens ansvar (se eksempelvis Lassen og Stenvik, 2002). Dette er imidlertid 

begrunnet i Patentstyrets rolle og ikke i manglende kompetanse hos Patentstyret. 

 Innovasjon Norge har en helt annen rolle og må i denne sammenheng anses som 

en aktør helt uavhengig av Patentstyret, og det vil ikke være slik at habilitetskrav 

som gjelder Patentstyret også omfatter resten av statsapparatet. 

NPF peker også på en del tjenester som forundersøkelser, analyser av handlefrihet, 

landskapsanalyser med mer som kan representere overlapp mellom hva det offentlige og 

private aktører tilbyr. De peker spesielt på at dokumenter framskaffet under litteratursøk 

ikke bør gjøres gjenstand for tjenester som innebærer vurderinger fra Patentstyrets side. 

Å framskaffe underlag for analyser av handlefrihet (freedom to operate, FTO) kan være 

problematisk hvis Patentstyret gjør vurderinger og velger ut relevante dokumenter fra en 

treffliste, etter NPFs syn. 

De peker også på at det kan være problematisk om andre statlige organer som 

Innovasjon Norge gir konkrete råd om søknadsutforming når Patentstyret senere skal 

vurdere søknaden, og mener at denne og andre typer konkret rådgivning bør utføres av 

private rådgivningsfirmaer. I tillegg har NPF et inntrykk at Innovasjon Norge ofte 

anbefaler bedrifter å benytte utenlandsk patentfullmektig.  

Relevante tiltak fra Innovasjon Norge og Patentstyret er omtalt i avsnitt 7.1.1 

 

 Relevant litteratur og tidligere undersøkelser – større foretak og 

andre målgrupper 

Selv om undersøkelsen gjort blant norske SMBer i praksis vil omfatte det meste av norsk 

næringsliv (se tidligere fotnoter), foreligger det også representative undersøkelser som 

omfatter hele næringslivet. Det er også gjort ytterligere undersøkelser overfor andre 

relevante målgrupper. Disse undersøkelsene er kort referet nedenfor. 

 

5.3.1 IR-modenhet i norsk næringsliv 

Patentstyret gjennomførte i november 2015 en undersøkelse av norsk næringsliv for å 

utvikle indikatorer som viser IR-modenhet blant norske bedrifter. Bedriftene ble spurt om 

holdninger til immaterielle verdier og rettigheter, sin bruk av immaterielle rettigheter 

som patenter, varemerker og design, og i hvilken grad virksomheten planlegger å bruke 

ressurser i framtiden til å arbeide med virksomhetens immaterielle verdier. I tillegg ble 

de spurt om kjennskap til Patentstyret og Patentstyrets tjenester.  

Undersøkelsen viste at hos 23 % av bedriftene er immaterielle verdier sentralt. Hos 35 % 

er immaterielle verdier ikke sentralt, men heller ikke glemt, mens blant de resterende 

42 % var immaterielle verdier ikke viktig for bedriften.  

Resultatene viste at immaterielle verdier og rettigheter i større grad er viktig for 

virksomheter som er knyttet til FoU, virksomheter som eksporterer varer og tjenester, og 

for virksomheter som er tilknyttet ulike klyngeprogram (som Arena, NCE og GCE). Større 
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bedrifter, virksomheter innen tjenesteytende næringer og virksomheter lokalisert i Oslo 

og Akershus er også overrepresentert i blant virksomheter hvor IR er sentralt. 

Undersøkelsen bekrefter derfor funn fra undersøkelsen som ble gjennomført i 2013/2014 

blant små og mellomstore bedrifter i Norge (Oxford 2014). 

5.3.2 Hva skiller virksomheter når det gjelder tjenestebehov 

Tallmaterialet fra SMB-undersøkelsen viste små forskjeller i holdninger og tjenestebehov 

som funksjon av virksomhetenes størrelse og kategori, med unntak av at aksjeselskaper 

i større grad enn gjennomsnittet har et bevisst forhold til immaterielle verdier og 

rettigheter. SMB-undersøkelsen hadde ikke med virksomheter med fler enn 250 ansatte,   

 

Figur 6. Andel (%) av virksomheter med produkt- eller prosessinnovasjon som har søkt om eller lisensiert 

immaterielle rettigheter (se forklaringer) i 2014 (Indikatorrapporten 2014, statistikkunderlag) 

I statistikkunderlaget til indikatorrapporten som også omfatter Innovasjonsundersøkelsen 

2014 (SSB, 2014) finnes også data splittet etter om bedriftene har produkt- og 

prosessinnovasjon eller ikke. 

Figuren over viser interessant nok at blant innovative virksomheter (med produkt- eller 

prosessinnovasjon), er andelen som benytter ulike immaterielle rettigheter høyere blant 

store virksomheter (spesielt de med 100 ansatte eller mer) enn blant de mindre 

(figur 6). Blant de største virksomhetene (>= 500 ansatte) er andelen som driver inn- og 

utlisensiering rundt det dobbelte av hva den er for gjennomsnittet. Andelen med patent- 

og designsøknader er rundt tre ganger høyere for de største virksomhetene 

sammenholdt med gjennomsnittet. Denne trenden er mest markert for 

industrivirksomheter og andre næringer; blant industribedrifter med over 500 ansatte 

har 54 % søkt patent, 23 % design og 34 % varemerke. Blant tjenesteytende næringer 

er det imidlertid liten forskjell i bruken av de ulike rettighetene med virksomhetenes 
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størrelse. Merk imidlertid at resultatene her ikke omfatter virksomheter med færre enn 5 

ansatte eller individuelle søkere. 

5.3.3 Oppsummering – universiteter og TTOer, høgskolesektoren 

Universitetene og TTOene 

I Patentstyrets prioriteringsanalyse (Patentstyret, 2015) er universitetene og TTOenes 

tjenestebehov omtalt.   Intervjuer tyder på at universitetene er tilfredse med TTO-

ordningen, og både TTOene og universitetene anser at kompetansen hos TTOene er bra. 

Det er imidlertid relevant å minne om OECDs STI-undersøkelse (OECD, 2014), der 

antallet patenter fra UoH-sektoren i Norge er lavt sammenliknet med gjennomsnittet i 

OECD. Den nylig gjennomførte evalueringen av kommersialiseringen av ideer fra 

universitetene viser også at TTOene har potensial til å gjøre mer, men dette vil betinge 

styrking av TTOene og en videreutvikling av virkemiddelapparatet for kommersialisering 

(Spilling et al 2015). 

Flaskehalsen med hensyn til ytterligere kommersialisering ligger som antydet i 

prioriteringsanalysen antakelig i idétilfanget. Holdninger og kompetanse hos en del av de 

universitetsansatte er et åpenbart forbedringsområde, som gjerne kunne vært 

understøttet av klarere insentiver og sterkere pålegg i form av konkrete mål, noe også 

undersøkelsen fra 2006 (Gulbrandsen et al. 2006) pekte på. Kompetansebehovet er 

derfor størst primært hos universitetspersonalet (de som driver forskning), og eventuelle 

opplæringstiltak kan gjerne utformes og gjennomføres i samarbeid med TTOene.  

 

Høgskolesektoren 

I en delrapporten om høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og 

kommersialisering (Spilling et al, 2014), er hovedfunnene at høgskolene i større grad enn 

universitetene representerer en kontaktflate mot regionene og private og offentlige 

aktører i disse. Gjennom sin desentraliserte struktur har høgskolene fått til relevant 

undervisningstilbud samt forskningsarbeid sammen med næringslivet og andre regionale 

aktører i problemstillinger som for dem oppleves relevante. Grunnet relativt begrensede 

økonomiske og faglige ressurser er fagmiljøene orientert relativt bredt og mot 

anvendelse. Kun på få områder kan de være nasjonalt og internasjonalt ledende. 

Imidlertid gir dette et supplement til tyngre, sentrale miljøer, og på områder der behovet 

springer ut av noen av landets ledende næringsmiljøer.  

Rapporten trekker fram viktig samarbeid mellom noen av høgskolene og 

næringsklyngene forankret i samme region, og med dette blir høgskolene viktige 

kunnskapsaktører. I dette perspektivet er sammenslåingen av NTNU med høgskolene i 

Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund interessant. 

Aktivitetsnivået innen immaterielle rettigheter er imidlertid relativt lavt, selv om de fleste 

har en strategi for dette og opplegg for å håndtere kommersialisering. For enkelte av 

høgskolene tilsier fagtilbudet at det ikke er naturlig å vente noe omfang av innovasjoner 

og industrialisering. Det er imidlertid grunn til å merke seg at rapporten antyder at 

høgskolene kanskje ikke bør ha en for sterk vektlegging av «en «smal» 

kommersialiseringsstrategi med sterk fokus på håndtering av IPR», som det står i 

rapporten (Spilling et al 2014). Ut fra høgskolenes oppdragende rolle kan denne 

holdningen kanskje diskuteres, og kan være et punkt å ta tak i. 
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5.3.4 Andre undersøkelser i regi av Innovasjon Norge og Patentstyret 

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Perduco (oktober 2010) gjennomført en kartlegging 

av behovet for IR-tjenester i et utvalg norske bedrifter. 

Blant bedriftene i utvalget er det kartlagt at 78 prosent har et IR-behov (enten bevisst 

eller ubevisst), mens 22 prosent av bedriftene i utvalget ikke er relevante for IR-

tjenester. 

Samtidig som kartleggingen klart viser at det er behov for et bredt spekter av tjenester, 

er det verdt å merke seg at bedriftene ikke mener det foreligger et oversiktlig tilbud av 

IR-tjenester. Kun 8 prosent mener det er et oversiktlig tilbud av slike tjenester i Norge. 

For at bedriftene lett skal kunne orientere seg når det faktisk oppstår et konkret behov 

for IR-tjenester, er det viktig at tjenestetilbyderne har en tydeligere profil enn 

situasjonen er i dag. 

I en kundeundersøkelse utført av Opinion Perduco for Patentstyret i 2012 blant et 

representativt utvalg av norske bedrifter, ble respondentene spurt om hvem de ville 

kontakte hvis de hadde behov for hjelp angående problemstillinger knyttet til IR. Et stort 

antall forskjellige aktører ble nevnt, og dette kan bety at en oversikt over relevante 

aktører kan gjøre det lettere å finne fram. 

 Sammenfatning av tjenestebehov for ulike målgrupper 

Basert på omtaler av undersøkelser og andre kilder referert over, kan behovene 

oppsummeres som følger: 

Det er hensiktsmessig å gruppere tjenestebehov etter virksomheters modenhet innen 

immaterielle verdier og rettigheter. Fire nivåer (se IpeuopeAware, DKPTO 2009) kan 

være hensiktsmessig (se omtale i 5.1.1): 

 Nivå 1: Oppmerksomhet om immaterielle verdier (begrenset kunnskap, noen 

rettigheter, begrenset bevissthet om immaterielle verdier) 

 Nivå 2: Beskyttelse (nyttes av virksomheten, forstår immaterielle verdier, 

konfidensialitetsbevissthet) 

 Nivå 3: Forvaltning (av egne rettigheter, hensiktsmessig organisering, forståelse 

av immaterielle verdier og alternativer til rettigheter, overvåker konkurrenter) 

 Nivå 4: Utnyttelse (på strategisk nivå, aktiv holdning til kommersialisering, 

håndhevelse, inngrep)  

Det er et gjennomgående trekk at virksomheter på lave nivåer (1 og 2) i liten grad er 

bevisst eget (mulig) behov. Tjenestebehovet består da i bidrag til bevissthet og tilbud 

som kan hjelpe virksomheten i gang, enkel veiledning i immaterielle verdier og 

rettigheters rolle i verdiskaping, hjelp til å bli klar over egen beholdning av immaterielle 

ressurser og hvordan disse kan beskyttes og bidra til å understøtte 

verdiskapingsprosesser og konkurransekraft. 

Det vil også være behov for tjenester som forklarer hvordan søknadsprosessen for å 

oppnå industrielle rettigheter er, og konkret rådgivning og hjelp med å skrive søknader. 

Her finnes det imidlertid private tilbydere som kan gi eksperthjelp til konkret utforming 

av søknader.  

Det er også behov for en rekke tjenester på nivå 3 og 4, noen av disse vil typisk være 

hjelp til selvhjelp, men faglig rådgivning er antakelig viktigst her. 
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I vedlegg 4 er det gitt en oversikt over tjenestetilbudet for de ulike modenhetsnivåene 

fra gapanalysen. 

6 Eksisterende tjenestetilbud og tilbydere 

 Oversikt over tjenestetilbud og aktører 

Immaterialrettsområdet er komplekst og kan virke uoversiktlig og lite tilgjengelig for de 

som ikke har brukt systemet aktivt tidligere.  

Det finnes ulike typer rådgivere som kan hjelpe bedrifter med aspekter knyttet til 

beskyttelse og kommersiell utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter.  

På flere områder, som for eksempel utarbeidelse av patentsøknader, kreves det spisset 

kompetanse, mens det kreves tverrfaglig kompetanse og erfaring for å håndtere de mer 

strategiske sidene knyttet til immaterialrettsområdet.   

Nedenfor finnes en oversikt over de viktigste aktørene som tilbyr tjenester knyttet til 

immaterielle verdier og rettigheter og anvendelse av disse i forretningsutvikling, 

nasjonalt og internasjonalt.  

6.1.1 Norske aktører - offentlige 

6.1.1.1 Patentstyret 

Patentstyret har i dag tre hovedoppgaver, og veiledning og informasjonstjenester tilbys 

gjennom alle disse rollene som følger: 

Myndighetsrollen  

Patentstyret behandler og avgjør søknader på patent-, varemerke- og design-området. I 

denne forbindelse gis informasjon spesielt omkring søknadsprosessen og for den enkelte 

søknad. For denne rollen inngår også en særskilt veiledningsplikt jf. Forvaltningsloven. I 

tillegg har Patentstyret ansvar for klageorganer som Administrativ overprøving av 

registrerte foretaksnavn og i Domeneklagenemda. Utover dette gis Informasjon og 

statistikk og trendanalyser til eier, media m.fl. som underlag for videre utvikling av 

nærings- og forskningspolitikk  

Veiledning/informasjon (i myndighetsrollen) gis også via elektroniske tjenester som egen 

nettside og databaser over rettigheter i Norge. 

Oppdragsrollen  

Patentstyret tilbyr ulike undersøkelser til hjelp for beslutninger i innovasjonsprosessene 

på patent, varemerke og design-området. Dette for bl.a. å sjekke nyhetsverdi av 

innovasjoner spesielt med tanke på registrerbarhet av rettigheter og for unngå å krenke 

andres rettigheter. I tillegg tilbys overvåkingstjenester, validitetssøk, statistikk m.m. 

Disse tjenestene ytes mot betaling. (Tilsvarende gjelder kurs).  Det gis også veiledning 

og informasjon til kundene forbindelse med disse tjenestene. 

Veiledning gis også via elektroniske tjenester. 

Pådriverrollen  

For å stimulere til økt beskyttelse og bedre bruk av immaterielle rettigheter, skal 

Patentstyret være en pådriver og kunnskapsleverandør til flere målgrupper, så som 

næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, IR-bransjen og til våre myndigheter. 
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For å treffe utvalgte målgrupper, er det besluttet å samarbeide med andre deler av 

virkemiddelapparatet og private aktører - for å komme inn på de arenaer som allerede 

eksisterer hvor innovasjon, forskning og nyskaping er i fokus. Patentstyret arbeider i år 

med en egen handlingsplan for denne oppgaven.  

Alt arbeid innenfor pådriverrollen dreier seg om veilednings- og opplæringsoppgaver, 

både gjennom planlegging og gjennomføring.  

 

Figur 7 Kostnadsfordeling for Patentstyret 2015 

Figuren over viser fordelingen av driftsutgifter på ulike tjenesteområder4. Som det 

framgår er om lag 85 % knyttet til arbeid med søknader og rettigheter på områdene 

patent, varemerke og design samt andre myndighetsoppgaver (tall for 2015). 

Pådriverrollen sto for ca 6 % av ressursbruken.  

 

                                           
4 Fra Patentstyrets årsrapport 2015. 
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FAKTABOKS  

Patentstyrets kundeveiledning i tall og omfang: 

 

Generell veiledning om immaterielle verdier fra eget kundesenter (3 ansatte) 

 Ca. 8000 inngående telefonhenvendelser i 2015  

 Besvare e-posthenvendelser  

 Ca. 270 Drop-in kundebesøk i 2015 

 

Eget kursteam/kurssenter med (4 ansatte samt eksterne foredragsholdere) 

 5 grunnkurs i 2015 på varemerke/patent/design-området 

 7 temakurs i 2015 på IP-området (IP-strategi, avtaler, internasjonale systemer 

o.a.) 

 17 frokostmøter, World IP Day, 8 strømme-kurs o.a. i 2015 

 

Egen markeds- og informasjonsavdeling (ca. 25 ansatte) 

 Patentstyrets internettside (27.500 besøk/oppslag i 2015) 

 Gratis database med søke- og overvåkingsmuligheter på patent-, varemerke- og 

design-området 

 Tilbyr og arrangerer foredrag (101 foredrag holdt i 2015) 

 Deltakelse på eksterne arrangement (66 arenaer og 34 stands i 2015) 

 Informasjons- og markedsmateriell 

 Informasjon via sosiale medier 

 Presseansvar, media-påvirkning (353 IP-relaterte medieoppslag i 2015) 

 Kundeoppfølging for storkunder, herunder kundemøter i samarbeid med 

fagavdelingene 

 Veiledning rundt forundersøkelser og videreutvikling av disse (Ca. 1000 

undersøkelser i 2015) 

 Brukerundersøkelser, statistikk og analyser på IP-området 

 Samarbeidsprosjekter med øvrig virkemiddelapparat og private aktører omkring IP-

veiledning  

 Markedsføring av Nordisk Patentinstitutt (NPI) som PCT-myndighet 

 

Veiledning i forbindelse med søknadsbehandlingen (patent/varemerke/design) og 

forundersøkelser gis også direkte av 

 Saksbehandlere på patentområdet (ca. 60 ansatte) 

 Saksbehandlere og jurister på varemerke- og design-området (ca. 55 ansatte 
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6.1.1.2 Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av 

konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og 

Norge som reisemål. Innovasjon Norge er en global organisasjon og representert i mer 

enn tretti land. I land der virksomheten ikke er representert med eget kontor, skjer 

engasjement i større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. I tillegg har 

Innovasjon Norge representanter i alle norske fylker. (Se faktaboks for mer informasjon). 

Mange arbeidsområder – helhetlig tilnærming 

Innovasjon Norge har et bredt arbeidsfelt. Til daglig arbeides det med en rekke 

forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer.  

Tre hovedarbeidsområder kan trekkes fram: 

• Entreprenørskap: sikre at nye bedrifter kan overleve og utvikle seg 

• Vekst i bedrifter: bidra til at  bedriftene kan vokse og bli konkurransedyktige 

• Innovasjonsmiljøer: bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft ved å skape 

gode miljøer for innovasjon. 

Disse tre arbeidsområdene er delvis overlappende. Innenfor alle de tre arbeidsområdene 

står internasjonalisering sentralt, og spesiell vekt legges på den ressurs kvinner og unge 

representerer.  

En oversikt over Innovasjon Norges tjenester finnes i tabellen nedenfor. 

 

Innovasjon Norges tjenester 

Bedriftsnettverk Innovasjon i reiselivsnæringen 
NOREPS: Eksportbistand til FN, 
Nødhjelps- og utviklingsmarkedet 

Bioenergiprogrammet Internasjonal markedsrådgivning Norwegian Innovation Clusters 

Bioraffineringsprogrammet Internasjonale handelsregler Næringslivsdelegasjoner 

Business Events Abroad Internasjonale messer Profilering av Norge som reisemål 

Business MatchMaking 
Programme (BMMP) 

Invest in Norway Regional omstilling 

Designrådgivning 
Investeringsfondet for Nordvest-
Russland 

Risikolån 

Etablerertilskudd Investeringsfondet for Øst-Europa Skattefunn 

EU-rådgivning IPR-rådgivning Strategisk posisjonering 

EØS-finansieringsordningene 
Kompetanseutvikling i regionale 
næringsmiljøer 

Såkornkapitalordninger 

Forsknings- og 
utviklingskontrakter (IFU/OFU) 

Lavrisikolån Tilskudd 

FRAM Mentortjeneste for gründere Trebasert innovasjonsprogram 

Garantier 
Midler til investering og 
bedriftsutvikling i landbruket 

Utviklingsprogrammet - 
landbruks- og reindriftsbasert 
vekst og verdiskaping 

Global Entrepreneurship Miljøteknologiordningen 
Verdiskapingsprogram for 
kulturnæringene 

 

 

https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/31c076ea-2908-40a2-85a9-152b17252a64
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/20cd0abf-797c-4d4b-92cb-9695b6f851a4
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/01979c40-82e8-4193-9df5-a2efcb32cd9a
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/01979c40-82e8-4193-9df5-a2efcb32cd9a
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/84986e95-8e37-47c6-bb09-fa1d015417f5
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/27de2f77-545b-46e3-bea0-5f974d6a1a56
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/9cacba5a-159c-40ca-9cbd-18ca9a2ce891
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/0ed0803d-7681-489c-9edb-8d57e7197f27
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/241f630c-72a4-4e0f-9a5d-2b5efe4e069c
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/ba23a549-cd6a-41bf-81c4-e2416914c204
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/55f53590-7eda-4fd1-8dcd-a189def6a76e
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/08973dac-bf7a-441d-8e80-bedec0a82b63
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/b16a67a7-ddd3-4086-bf00-4f1692082d0f
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/4769a296-41bb-4d68-80fe-16f1594f6efb
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/4769a296-41bb-4d68-80fe-16f1594f6efb
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/6bc07544-67e3-422f-a793-1350c42644e3
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/746af18c-69f9-4d07-9488-55bba26c106b
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/77aeb95b-2f31-4921-81b6-88ae5711a253
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/4f9cb4db-5a56-4229-bd82-fd04de7d58b8
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/4f9cb4db-5a56-4229-bd82-fd04de7d58b8
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/5e853df1-68bc-492e-b143-b3bff638c56f
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/9a46b5ca-4483-4d76-8689-55952a4b3644
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/3a21db6a-b597-4ddf-9960-2ce0a99c4762
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/101e2db6-3cc5-47d6-a1fe-6dc919ffd6a0
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/a677897e-a3f7-41ae-968f-5d5267e00b12
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/3b913f80-244e-40de-91b4-431472cd525c
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/ec2571d6-8de3-49ae-93ba-465205e89acb
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/c118f162-a669-40ca-a0f2-da4939784902
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/517a951f-d7de-4275-8fdd-269c4d9fb4bb
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/517a951f-d7de-4275-8fdd-269c4d9fb4bb
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/e1e8249d-0a06-4e93-ac10-82f9224e365f
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/3f81be45-9a33-4cf5-81bf-dee0efb47a25
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/3f81be45-9a33-4cf5-81bf-dee0efb47a25
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/b0aa19b7-2f1c-428a-96fa-f5be103a5807
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/fead79f8-521d-48d9-9d98-7e1bf56c8154
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/e2680093-6ae4-401d-acf6-84b63837b92c
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/5fa508f9-b06d-4b0b-a44d-798ba0eb24dd
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/17219077-0abf-4eec-803d-eab938dc2a57
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/6f7f39f7-ff97-40f2-9a71-0f32e318ba8c
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/5b0c883a-0817-48ff-a013-c687cf328e96
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/5b0c883a-0817-48ff-a013-c687cf328e96
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/abe2f9ce-6514-483e-a521-46125adc14cb
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/abe2f9ce-6514-483e-a521-46125adc14cb
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/abe2f9ce-6514-483e-a521-46125adc14cb
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/766ed064-00f4-431f-88c3-36f4faa8a4af
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/8914aaed-a25f-4aac-8ef0-ff0dcffc2a57
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/e2cf8110-9d01-4917-8d3a-731d54736ca0
https://inbusiness.innovasjonnorge.no/NO/e2cf8110-9d01-4917-8d3a-731d54736ca0
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Immaterielle verdier og rettigheter 

Innovasjon Norge tilbyr rådgivning knyttet til hvordan gründere samt små og 

mellomstore bedrifter (SMB) kan sikre og utnytte sine immaterielle verdier og rettigheter 

(IPR5). Målet med tjenesten er å sikre bedriftens/prosjektets konkurransefortrinn og øke 

kompetansen om bruken av IPR-systemet, herunder tjenester fra offentlige og private 

aktører. Tjenesten benyttes av såvel erfarne bedrifter som gründere og mindre erfarne 

aktører som søker råd og verktøy for håndtering av sine immaterielle verdier. 

                                           
5 Innovasjon Norge benytter IPR som begrep knyttet til disse tjenestene. 

FAKTABOKS – INNOVASJON NORGE 

Ressurser i forbindelse med veiledning og informasjon: 

Mange i Innovasjon Norge veileder kundene i deres innovasjonsprosjekter i spørsmål om 

beskyttelse av deres produkter og løsninger. Det gis direkte veiledning og henvises til mer 

spesialisert kompetanse ved behov:  

1. Eget Gründersenter med  8 heltidsansatte, ca 2900 samtaler om IPR pr år. 

2. Eget IPR team med 4 heltidsansatte, ca 1000 henvendelser, 500 leveranser pr år 

3. Distriktskontorer: 20 distriktskontorer i alle fylker og 285 ansatte. Noe 

egenkompetanse på IPR, samt kobler til relevant kompetanse. 

4. Utekontorer: 36 utekontorer internasjonalt og 175 ansatte. Noe egenkompetanse på 

IPR, samt kobler til relevant kompetanse. 

5. Tilskudd til innlevering av søknader om industrielle rettigheter, IPR strategier, juridisk 

bistand etc 

6. Opplæring internt, foredrag for kunder og innovasjonsmiljøer 

8. Juridisk avdeling intern, vurderer IPR i bl.a finansieringsaker 

9. Egen avdeling for beslutninger i finansieringssaker - godkjenner IPR aktivitet, samt  

handel med IPR ifm konkurser.  

10. EU-rådgivere, 8 ansatte - kobler til relevant IPR kompetanse. 

11. Eksporthåndboken, inkludert informasjon om IPR pr land. 
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Innovasjon Norges IPR-rådgivning har tre leveranseområder, karakterisert ved følgende 

formål: 

• Forstå IPR-systemet: Her dekkes behovet for kunnskap om hvordan IPR-

systemet fungerer i Norge og i utlandet, hvilke aktører bedriften må forholde seg til for å 

sikre og håndheve sine immaterielle verdier og rettigheter, og hvilke muligheter og 

fallgruver som det er viktig for bedriften å ha kunnskap om. 

• Kartlegge IPR status: Her bistås bedriften med å kartlegge egne immaterielle 

verdier og avdekke hvordan bedriften sikrer sine oppfinnelser, varemerke, design, 

åndsverk, domener, forretningshemmeligheter med mer. Videre bistås bedriften med å 

kartlegge andres immaterielle rettigheter gjennom bruk av databaser og tjenester fra 

offentlig og private aktører. Målet er å avdekke konkurrerende løsninger og eventuelle 

barrierer, samt som inspirasjon til å forbedre egne løsninger.  

• Skape verdi med IPR: Her vises det hvordan IPR kan anvendes for å nå 

strategiske mål og skape verdi. Bedriften bistås med å etablere en IPR-strategi som 

bidrar til å skape inntekter ved lisensiering eller salg, inngå samarbeid, innhente kapital, 

innta nye markeder og bygge omdømme. IPR-rådgivningen har som mål å integrere 

forretningsmodellen med IPR-strategien, og skal gi et beslutningsgrunnlag som hjelper 

bedriften med å ta riktige valg. Innovasjon Norge synliggjør et omfattende nettverk av 

offentlige og private aktører som kan bistå bedriften i Norge og i utlandet, og bistår 

bedriftene som etterspør en «second opinion» om håndtering av sine immaterielle 

verdier. 

Innovasjon Norge måler bruk av immaterialrettsystemet. Alle bedriftene som får 

finansiering blir bedt om å svare på spørsmål knyttet til bruk av IR-systemet og hva 

slags rettigheter og ulike beskyttelsesformer de benytter. 

IPR-teamet i Innovasjon Norge bistår også i beslutningsprosessen av finansieringssaker 

med en gjennomgang av IPR-status for søkerbedriftene. 

Mange av de ansatte i Innovasjon Norge har kompetanse på IPR og hjelper kundene med 

dette, bl.a fra utekontor, distriktskontor, handelstekniske kurs, Eksporthåndboken o.a. 

I tillegg mottar Innovasjon Norge flere hundre henvendelser pr. år fra gründere og 

næringslivet forøvrig med spørsmål om ulike temaer relatert til IPR, som besvares på 

telefon. 

 

6.1.1.3 Samarbeid mellom Patentstyret og Innovasjon Norge 

Utvikling av nettsiden iprhjelp.no 

I et prosjekt gjennomført i årene 2013-2015  har Patentstyret og Innovasjon Norge 

sammen utviklet en nettside, iprhjelp.no.  

Siden inneholder følgende verktøy og informasjon: 

 Selvtest– vurdering av egen virksomhets immaterielle verdier/ressurser 

 Kostnadskalkulatorer med veiledning for patent, varemerke og design 

 Informasjon om søkedatabaser 

 Oversikt over tjenestetilbydere, offentlige og private – med landsdekkende 

søkbar oversikt over tjenestetilbydere fra ulike fagområder 

(patentkontorer, advokater, konsulenter, designere). 

 Avtaleeksempler 
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 Grunnleggende informasjon om immaterielle verdier og rettigheter 

 Lenker til andre relevante kilder 

 Informasjon om andre svartjenester (EU-tjenester, Innovasjon Norges 

utekontorer) 

 Bedriftseksempler 

 Kontaktinformasjon til svartjeneste 

 Arrangementskalender med en oversikt over seminarer, kurs, opplæring, 

utdanning og andre aktiviteter innen immaterielle verdier og rettigheter 

hvor initiativtakeren kan legge inn arrangementet. 

Denne tjenesten har en rekke elementer som er relevante ikke bare for SMBer, men for 

alle med tilsvarende behov (etablerte virksomheter, forskere ved UoH og helseforetak, 

oppfinnere og andre). 

 

I 2010 inngikk Innovasjon Norge og Patentstyret en samarbeidsavtale hvor formålet er å 

gi et mer helhetlig og samordnet tilbud til kundene, samt øke bevissthet om immaterielle 

verdier. 

I henhold til denne samarbeidsavtalen blir det utformet en egen handlingsplan for hvert 

enkelt år hvor de konkrete samarbeidsoppgaver og –aktiviteter avtales nærmere.  

Hovedaktiviteten for handlingsplanen i 2015 var ferdigstillelse og lansering av nettsiden 

iprhjelp.no. Andre aktiviteter for dette året var mer synliggjøring av tjenester på 

hverandres nettsider og forbedringer for enklere bestilling av forundersøkelser. 

I handlingsplanen for 2016 er videreutvikling og markedsføring av iprhjelp.no et 

videreført samarbeidsområde. I tillegg er det avtalt å få i stand seminarer med IPR-

relaterte tema i aktuelle nettverk og fora i virkemiddelapparatet, såsom næringsklynger, 

inkubatorer o.l., hvor begge instanser kan bidra og synliggjøre sine tjenester. 

Utover disse fastlagte avtalene, samarbeider også Innovasjon Norge og Patentstyret ad 

hoc med eksempelvis aktiviteter som foredrag og tjenestetilbud på ulike arrangement. 

6.1.1.4 Samarbeid mellom Brønnøysundregistrene og andre aktører 

Brønnøysundregistrenes oppgaver 

Brønnøysundregistrenes oppgave er bl.a. å sørge for pålitelige opplysninger om norsk 

næringsvirksomhet gjennom datakilder, og forvalter en rekke registre. I denne 

sammenheng nevnes spesielt Foretaksregisteret, som skal sikre rettsvern og økonomisk 

oversikt for norsk næringsliv, innbyggere og offentlig forvaltning. 

Videre er Brønnøysundregistrene regjeringens utøvende organ i utviklingen av 

elektroniske tjenester, og forvalter Altinn. 

Samarbeidet «Starte og drive bedrift» på Altinn 

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd startet i sin tid opp en nettside som skulle gi 

samlet oversikt på finansielle støtteordninger for næringslivet. 

Det daværende NHD ønsket mer samarbeid blant enda flere aktuelle tilbydere i 

virkemiddelapparatet, slik at mer basisinformasjon for gründere o.a. var samlet på ett 

nettsted. Bedriftshjelp.no (under Altinn) ble til som følge av dette. I tillegg til Innovasjon 

Norge og Forskningsrådet, ble Patentstyret, Bedin, SIVA, Brønnøysundregistrene og 

Veiledningskontoret/NORAD med i samarbeidet. Behov oppsto etter hvert for også å 

samarbeide med NAV, Skatteetaten og Arbeidstilsynet.  

file://///fs-001/Data/Avd/Pat/Felles%20for%20M&I/Samarbeidspartnere/Innovasjon%20Norge/Avtaledokumenter/2010082-5samarbeidsavtale_Innovasjon%20Norge%20og%20Patenstyret.doc
http://www.iprhjelp.no/
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Tjenesteinnholdet på bedriftshjelp.no dekker det meste av nødvendig hjelpe-informasjon 

for å starte og drive en bedrift. Informasjonen er kategorisert i Før oppstart, Oppstart og 

registrering og Drift og har en rekke lenker til aktuelle nettsteder.  

«Starte og drive bedrift» forvaltes av Narvik-kontoret til Brønnøysundregistrene. 

Sidevisninger av nettstedet lå i 2015 på mellom 500 000-600 000 pr. md.  Henvendelser 

til deres kundesenter/brukerstøtte lå samme år på ca. 1 500 pr. md. 

Starte og drive bedrift-dagen  

Starte og drive bedrift-dagen er et arrangement hvor flere offentlige etater, lokale 

etablererveiledertjenester og private næringslivsaktører går sammen om å arrangere 

informasjonsdager for nyetablerere, gründere og nyetablerte næringsdrivende. 

Patentstyret, Brønnøysundregistrene, Innovasjon Norge, Norid m.fl. er med i 

samarbeidet. 

Målsettingen er å formidle informasjon om det viktigste for en etablerer i start- og 

driftsfasen, og øke engasjement og motivasjon for økt etablering og verdiskaping. Videre 

oppnå flere registrerte foretak med større overlevelsespotensiale. 

I 2015 var det 17 slike arrangement spredt utover hele landet, og det er lagt opp til 

videreføring av samme konsept for i år. 

Samarbeid om felles søk/oppslag – varemerker, foretaksnavn, domene 

Det er igangsatt et prosjekt for å gi etablerere en enklere og bedre oversikt over «ledige» 

navn med tanke på selskapsnavn, varemerke og domene i ett og samme søk.  

Prosjektdeltakere er Patentstyret, Norid og Brønnøysundregistrene. (Demoversjon ble 

presentert for NFD 17. mars 2016.) 

Denne søketjenesten er nå under brukertesting og danner grunnlag for videre utvikling. 

På kort sikt vil det bli etablert en «lettvekts-løsning», med ett felles søk/oppslag for 

foretak, domene og varemerke. Løsningen vil kunne bli utvidet til å inkludere 

videreutvikling av en mobil-app (som Patentstyret har utviklet for søk i varemerker) til 

en felles app for alle tre områder. 

6.1.1.5 Universitetenes kommersialiseringsenheter (TTOer) 

I tilknytning til de største universitetene er det etablert kommersialiseringsenheter som 

jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra universitet og 

tilknyttede forskningsmiljøer. I tillegg til universitetene, betjener TTOene også 

helseforetak og høgskoler. TTOene har tjenester knyttet til kommersialisering av 

forskningsresultater herunder kompetanse på patentering og lisensiering. (Se ellers 

omtale på s 21). 

Siden TTOene betjener UoH-sektoren og helseforetakene og framstår som proffrådgivere, 

med høy og relevant kompetanse, synes det ikke å være relevant med særlige 

kompetansetiltak overfor disse.  

Kjennskapen til Innovasjon Norge og Patentstyrets veilednings- og rådgivningstilbud 

synes imidlertid begrenset, og informasjonstiltak om disse kan være relevant, inkludert 

om iprhjelp.no som kan ha relevant informasjon også for TTOenes målgrupper. 
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6.1.1.6 SIVA-nettverket - Forsknings- og kunnskapsparker, inkubatorer og 

næringshager 

SIVA-nettverket tilbyr tjenester knyttet til kommersialisering av innovasjonsprosjekter. 

Det finnes ingen nasjonal oversikt over hva slags tjenester relatert til 

immaterialrettsområdet som er tilgjengelig på den enkelte forsknings- eller 

kunnskapspark (men se omtalen av funn fra interessentundersøkelsen under 5.1.3).  

6.1.1.7 Gründer- og bedriftsveiledere finansiert av det offentlige 

Regionalt finnes det ulike offentlig finansierte rådgivningstilbud rettet mot etablerere og 

bedrifter. Noen av disse har kompetanse på IR. Det finnes i dag ingen oversikt over 

hvilke miljøer som har slik kompetanse.  

6.1.2 Private aktører 

Nedenfor er de viktigste kategoriene rådgivere angitt. Enkelte firmaer tilbyr imidlertid 

tjenester nevnt under flere av kategoriene.  

6.1.2.1 Patentkontorer 

Private patentkontorer bidrar med å utforme søknader for nasjonal eller internasjonal 

innlevering av patent-, varemerke- og designregistrering. De gir også råd om 

søknadsprosessene nasjonalt og internasjonalt. Noen arrangerer temakurs og seminarer 

og tilbyr strategisk rådgivning.  

 

6.1.2.2 Advokatkontorer 

Advokatkontorene kan prosedere i patent-, varemerke- og designsaker. Noen av dem 

bistår med strategisk rådgivning, analyse av handlefrihet («freedom-to-operate»-

analyser, selskapsgjennomgang (IP due diligence), arbeidstakeroppfinnelser, 

rettighetstransaksjoner, lisensiering og FoU-avtaler i grenseflaten mellom 

konkurranserett og immaterialrett. Disse prosederer og gir juridiske råd knyttet til 

markedsføringsloven og åndsverksloven. 

 

6.1.2.3 Spesialiserte immaterialrettskonsulenter 

Det finnes noen mindre, spesialiserte konsulentmiljøer som har spesialisert seg på 

strategisk rådgivning knyttet til beskyttelser og utnyttelse av immaterielle verdier. De 

kan levere ulike tjenester knyttet til dette som for eksempel analyser av handlingsrom 

(«freedom to operate», FTO), selskapsgjennomgang med vekt på immaterielle 

rettigheter (IP due diligence), håndtering av arbeidstakeroppfinnelser, transaksjoner med 

immaterielle rettigheter, lisensiering og FoU-avtaler i grenseflaten mellom 

konkurranserett og immaterialrett.  

 

6.1.2.4 Regnskapsfører/ revisor 

Disse utfører verdivurderinger, skatte- og regnskapsmessig behandling av immaterielle 

eiendeler. 
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6.1.2.5 Konsulentselskaper 

Disse kan bidra ved verdivurderinger, lisensiering, skatte- og regnskapsmessig 

behandling av immaterielle eiendeler. 

 

6.1.3 Utenlandske og internasjonale aktører 

6.1.3.1 Offentlige aktører                         

Alle land har nasjonal lovgivning innen immaterielle rettigheter. I stor grad er lovverket 

harmonisert og det er etablert internasjonalt samarbeid innenfor området. Det er videre 

etablert organisasjoner som skal gjøre prosessene enklere for de som ønsker å etablere 

immaterielle rettigheter internasjonalt. 

Videre er det opprettet internasjonale organisasjoner som ivaretar medlemslandenes 

interesser. Disse gir informasjon, hjelp og tilbyr ressurser om beskyttelse og utnyttelse 

av immaterielle verdier for små og mellomstore bedrifter: 

 WIPO – Verdensorganisasjonen for immaterialrett (The World Intellectual Property 

Organization) 
 EPO – Den europeiske patentorganisasjonen/patentverket (The European Patent 

Organisation/Office) 

 OHIM – Kontoret for harmonisering av det indre market (The Office for 

Harmonization in the Internal Market - European Union), EUs varemerke- og 

designmyndighet. 

 EU IPR Helpdesk    EUs IR-side for små og mellomstore bedrifter 

A. ASEAN IPR Helpdesk   EUs IR-side for Sørøst Asia 

B. China IPR Helpdesk  EUs IR-side for Kina 

C. Mercosur IPR Helpdesk  EUs IR-side for Sør Amerika (Mercosur og Chile) 

D. TransAtlantic IPR Portal   USA/EU IR-side  

Partene har tidligere sett spesielt på hva en aktør som WIPO, som favner alle 

immaterialrettsområder og mer til, har utarbeidet av materiale. Noen eksempler på 

brosjyrer, opplæringsopplegg (e-læring) og annet har vært til inspirasjon under arbeid 

med SMB-tilbudet. En del av informasjonen er imidlertid nokså omfangsrik og bedre 

egnet som referansemateriell for nasjonale immaterialrettsmyndigheter og –aktører enn 

som oppslagsverk for små og mellomstore bedrifter med begrenset erfaring. Noen kilder 

og tjenester er lenket opp på iprhjelp.no. 

 

6.1.3.2 Private aktører   

Internasjonalt er det etablert et stort antall aktører som tilbyr tjenester innen 

immaterielle rettigheter. Disse tjenestetilbyderne vil i stor grad tilby de samme 

tjenestene som tilsvarende aktører i Norge, se 6.1.3.  

Det finnes også rådgivere og konsulenter som tilbyr tjenester litt utenfor områdene nevnt 

tidligere, eksempelvis om hvordan oppnå inntekter og skape verdier med immaterielle 

rettigheter, forsikring, handel og markedsplasser for rettigheter, rettighetsforvaltning og 

programvare for dette, verdivurderinger, teknologioverføring, konkurrentanalyser, 

risikovurderinger med mer.  

   

http://www.wipo.int/sme/en
http://www.epo.org/
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/
https://www.iprhelpdesk.eu/SME_Corner
http://www.asean-iprhelpdesk.eu/
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm
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 Erfaringer fra andre europeiske land 

6.2.1 Europeisk samarbeid – EU-støttede prosjekter 

Innenfor rammene av det EU-finansierte prosjektet IPEuropaware6 (videreført i IPorta7 og 

nå i VIP4SME, se nedenfor) har det deltakende lands immaterialrettsmyndigheter utviklet 

verktøy og gjennomført undersøkelser knyttet til næringslivets behov og tilbudet om 

tjenester innen immaterielle verdier og rettigheter. Av særlig relevans med tanke på 

utvikling av informasjonsprodukter og verktøy er nettsiden InnovAccess, der en rekke 

eksempler på slike er samlet og gjort tilgjengelig for deltakerne og andre. I SMB-

prosjektet ble følgende verktøy og tjenester trukket fram som mest relevante for norske 

små og mellomstore bedrifter: 

 Selvtest for å finne egen virksomhets modenhet innen immaterielle verdier og 

rettigheter 

 Sjekkliste for gjennomgang av immaterielle verdier 

 Nettbasert test for å evaluere egne prosesser og kompetanse 

 Tilgang til databaser for søking i immaterielle rettigheter 

 Kostnadskalkulator for søknader om industrielle rettigheter 

Andre verktøy som ligger på InnovAccess-sidene svarer på behov som typisk oppstår hos 

virksomheter som allerede har en bevissthet om immaterielle verdier og rettigheter 

utover et basisnivå, som konkurrentanalyser, interaktive veiledninger og mer dyptgående 

selvtester.  

Flere eksempler på brosjyrer og annet informasjonsmateriell finnes (noe fra 

internasjonale immaterialrettsmyndigheter/-organisasjoner, se avsnitt 6.1.4.1 over), og 

kan være til inspirasjon når slike videreutvikles hos Patentstyret og Innovasjon Norge.  

Et EU-prosjekt innen rammene av Horisont 2020 ble igangsatt i desember 2015 (for fire 

år), og har fått betegnelsen Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME). Prosjektet 

bygger videre på IperopeAware og IPorta (nevnt over) og skal bidra til bærekraftig 

understøttelse av immaterialrettsrelaterte støttetjenester til små og mellomstore 

virksomheter for å gjøre dem i stand til å forstå verdien av den intellektuelle kapitalen de 

skaper og eier, og til å definere strategier og ledelsespraksis som muliggjør utnyttelse i 

form av kommersielle resultater og konkurransekraft. Prosjektet koordineres av 

Tyskland. 

30 land i Europa er med som partnere og tredjeparter, og det er satt av 3 millioner € for 

tiltak i de enkelte land over tidsrommet 2016-2019.  Norge er med i dette programmet, 

representert ved Patentstyret sammen med Innovasjon Norge. 

I prosjektet arbeides det for tiden (sommeren 2016) med å kartlegge de ulike lands 

status på hva/hvordan veiledning omkring immaterielle verdier gis fra det offentlige til 

SMBene:  

 Hvilke utfordringer og behov har det enkelte land,  

 hvilke behov har små og mellomstore bedrifter,  

 hva slags hjelp gis på «AIDA-nivåene» 1-4. 

Fra denne kartleggingen så langt kan disse foreløpige funnene nevnes: 

                                           
6 IPEuropAware – IP Awareness and Enforcement, Modular Based Actions for SME 

project. 
7 EU Accessible Intellectual Property (IPorta) 

http://www.ipeuropaware.eu/
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 De fleste land gir sine IP-tjenester til SMBene gratis. 

 Flesteparten har ikke bare et nasjonalt patentverk som betjener SMB-segmentet, 

men også flere infrastrukturtjenester på plass. 

 Det framgår at noen av patentverkene har begrensete tjenester utfra sitt ansvar 

etter gjeldene nasjonalt lov- og regelverk. 

 Ved å sammenlikne landenes rapporter, framgår det at hvert land har IP-tjenester 

på alle AIDA-nivåer, med få unntak. 

 Generelt gjelder at bevissthet hos SMBene kan være for lav når det gjelder 

viktigheten og verdien av IR.  

 Mange land oppgir ikke om de har økonomiske hjelpemidler for SMBer på plass 

eller ei. 

 Mange rapporter stammer fra landenes patentverk. Disse synes å være en kilde til 

representativ informasjon i tilfelle dette er den dominerende IP-tjeneste for 

SMBene i det aktuelle landet. 

 I land som Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Tyrkia er mange IP-tjenester på 

plass for SMBene, og disse har også bl.a. Patlib-sentre hvor mer samlete IP-

tjenester tilbys (se nærmere omtale under 6.2.4). 

6.2.2 Danmark: Patent- og varemerkestyrelsen  

Patent- og varemerkestyrelsen (PVS) har delt bedrifter i tre grupper: 

1. Store kunder 

2. Små og mellomstore bedrifter (mest mellomstore) som har kompetanse om 

industrielle rettigheter 

3. Små bedrifter, uten kompetanse i industrielle rettigheter 

Spesielt den siste kategorien virksomheter er vanskelig å nå fram til. 

PVS er en av de førende nasjonene i Europa når det gjelder utvikling av ulike verktøy og 

hjelpemidler for bedriftene. Av disse kan følgende nevnes: 

 Verktøy til støtte ved vurdering av immaterielle verdiers betydning for 

virksomheten 

 Avtalemaler 

 Markedsplass for immaterielle rettigheter (åpen for alle) 

 Bedriftseksempler (cases) 

 Egenevaluering – selvtest 

 Immaterialrettsforsikring 

Kostnadskalkulatorer for områdene patent, varemerke og design basert på PVS’ verktøy 

(Cost-benefit guide) er tilpasset og brukt i iprhjelp.no (med tillatelse). 

6.2.3 Tjenestetilbud i Storbritannia 

Verktøyene for bedrifter, som er utviklet av UK IP Office, er samlet under overskriften IP 

for Business (se figur 8).  

IP Basics: grunnleggende innføring 

 IP Equip: veiledning for bedriftsrådgivere 

 IP Health Check: selvtest med tilsendt rapport 

 IP Master Class: undervisningsopplegg for bedriftsrådgivere. 
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British Library har i samarbeid med UK IPO etablert Patlib-sentre og Business and IP 

Centres. 

Business and IP Centres i London og andre byer gir publikum tilgang til en rekke 

databaser på arbeidsstasjoner i biblioteket. De tilbyr også kurs/workshops og 

veiledningstimer. Slik sett representerer tjenestene, som har utgangspunkt i British 

Library, en organiseringsmodell hvor flere veiledningstjenester er mer samlet og derved  

kan bidra til mindre fragmentering og veiledning. De tar utgangspunkt i «prosessflyten» i 

en nyskapingsprosess fra begynnelsen av og veileder den enkelte videre i prosessen fra 

ett og samme sted8.  

 

6.2.4 PATLIB-sentre/Patent information centre – i EPO-land 

PATLIB-sentre gir bistand til bl.a patentsøk og -strategi. Det finnes mer enn 300 Patlib-

sentre i Europa som tilbyr tjenester for gründere, SMBer, oppfinnere og studenter. 

De ansatte ved et Patlib senter er ofte erfarne patentgranskere. De kan også tilby andre 

patentinformasjons- tjenester. 

 Teknologi- og konkurrentovervåking 

 Patentstatistikk 

 Patentgjennomgang/ -vurderinger 

 Råd om patentstrategi 

 Veiledning om kommersialisering/ teknologioverføring 

PATLIB-sentre kan også gi praktisk assistanse innen andre områder av immaterielle 

rettigheter. PATLIB-sentre representerer på mange måter et samlet tjenestetilbud fra det 

offentlige, hvor flere veiledningstjenester ytes samlet. 

 

6.2.5 Tjenester i Sverige 

PRV har også etablert ulike tjenester spesielt for små og mellomstore virksomheter. De 

har vært aktive i IPEuropeaware og IPorta-prosjektet. PRV har velvillig gitt tillatelse til 

tilpasning og bruk av selvtesten i Norge. Den er oversatt til norsk og en del av tjenestene 

i iprhjelp.no. 

                                           
8 Fra starten i 2006 har senteret hatt 450.000 besøkende, 50.000 har mottatt veiledning 

og råd, 10.000 workshops gjennomført. 

Figur 8. Verktøy i serien IP for Business (UK)  
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I den svenske utredningen «Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar. SOU 

2015:16.  Betänkande från Immaterialrättens roll i innovationssystemet» finnes en 

grundig gjennomgang av både patentverket og andre aktørers rolle, med anbefalinger  

for rollefordeling og innretning av ulike statlige aktører og tjenesteytere. 

 

 Tjenestetilbud i andre land – utenfor Europa 

6.3.1 Canada 

 

I Canada har de samlet informasjon om forretningsutvikling og IR på én internettside. 

Canada Business Network9, CBN, har som mål å tilføre bedrifter de ressurser de trenger 

for å vokse, inkludert en bredde av informasjon om offentlige tjenester, program og 

reguleringer. Canada Business Network støtter entreprenørskap og innovasjon og tilbyr 

assistanse med et organisert nettverk av kontorer over hele Canada. Det er et senter i 

hver provins og region som jobber med samarbeidspartnere i mange kommuner i sine 

regioner og tilbyr et stort antall steder å henvende seg. 

CBN ønsker å: 

- Redusere kompleksiteten ved å forholde seg til flere nivåer i det offentlige tilbudet 

- Samle informasjon om forretningsdrift i en tjeneste 

- Bidra til at bedrifter kan ta gode forretningsmessige beslutninger basert på god 

informasjon i en global økonomi. 

- Bidra til bedrifters suksess gjennom god forretningsmessig planlegging, 

markedsundersøkelser og bruk av strategisk informasjon. 

 

Canada Business Network er et samarbeid mellom offentlige enheter i regioner, fylker og 

kommuner, samt ideelle foretak. 

7 Andre relevante vurderinger 

I dette kapittelet omtales prosjektgruppas tilnærming til å kunne svare på spørsmålene i 

mandatet og for å kunne komme fram til anbefalinger. 

 Interessentanalyse 

Interessentanalysen gir oversikt over de viktiste interessentene med hensyn til 

prosjektets sentrale tema, veilednings- og rådgivningstjenester innen området 

immaterielle verdier og rettigheter, og gir et godt utgangspunkt for å vurdere hvordan 

prosjektet bør forholde seg til ulike interessenter.  

Figuren nedenfor (figur 9) viser et makt/interessediagram med utgangspunkt i 

interessenter for et tjenestesamarbeid mellom Patentstyret og Innovasjon Norge 

(partene) innen veiledning og rådgivning på immaterialrettsfeltet (partene er derfor ikke 

vist i diagrammet). 

Plasseringen viser prosjektgruppas vurdering av hvilken makt/innflytelse og interesse 

ulike interessenter har med tanke på et slikt tjenestesamarbeid. Størrelsen på boblene 

uttrykker hvor viktig prosjektgruppa anser interessenten er å forholde seg til, mens 

                                           
9 Se nettside 

http://www.entreprisescanada.ca/eng/page/2724/
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fargen uttrykker hvordan interessentens forhold til partene er anslått å være. Grønt 

indikerer velvilje og positiv innstilling, gult er «nøytral», rød indikerer at de foreligger 

utfordringer som bør tas tak i.  

Bobler med heltrukken kontur indikerer interessenter som er målgruppe for tjenestene, 

mens stiplet kontur indikerer aktører som leverer ulike tjenester til målgruppen. Piler 

indikerer viktigste påvirkning mellom interessenter der dette er relevant. 

 

 

Figur 9. Makt-interesseplott for partenes veiledning og rådgivning på immaterialrettsfeltet 

 

Fra andre elementer i kunnskapsgrunnlaget er det kjent at små virksomheter og andre 

med lite kjennskap til IR ikke har stor interesse for temaet, men de er likevel en viktig 

målgruppe for IR-relaterte tjenester. Sammen med virksomheter med noe IR-bevissthet 

er de derfor en gruppe med behov som det er viktig å dekke, til tross for lav interesse. 

Næringslivet er derfor godt representert i referansegruppa, både med representanter fra 

ulike virksomheter og gjennom NHO. Ellers er viktige leverandører engasjert enten i 

referansegruppa eller på andre måter (spørreundersøkelsen blant ulike interessenter, se 

egen omtale). 

Fullmektiger omfatter her patentbyråer og andre rådgivere på immaterialrettsområdet. 

Gruppen er viktig fordi den representerer virksomheter som bistår søkerne i 

søknadsprosesser og oppfølging av rettigheter, og er markert med rødt fordi bransjen har 

pekt på en del områder der habilitetshensyn og konkurranseforholdet mellom private og 
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offentlige tjenesteytere kan representere utfordringer (se innspill fra NPF i vedlegg 7). 

Disse forventningene til statlige tjenester omtales derfor nedenfor. 

7.1.1 Særlige utfordringer knyttet til offentlig veiledning og rådgivning 

Statlige tjenester må:  

 Ikke være kryss-subsidiert slik at prisen framstår lavere enn reell 

(konkurransevridning, se FAD, 2011) 

 Staten kan konkurrere innen betalte tjenester, men bare på like vilkår10 

 Veiledning og rådgivning (gratis) på områder med alternative tilbydere 

(kommersielle aktører) kan være en utfordring.  

For Patentstyret som immaterialrettsmyndigheter spesielt gjelder i tillegg følgende: 

 Habilitet er avgjørende for troverdighet i utøvelse av myndighetsrollen. Det er 

utarbeidet en intern rutine for habilitetsvurdering i Patentstyret  

 Den statlige veiledningsplikten (forvaltningsloven) gir noe spillerom for veiledning 

om søknadsprosessene mm 

 Balanse mellom myndighets- og veiledningsroller: Ikke gi konkrete anbefalinger 

(f.eks om å søke patent på en bestemt oppfinnelse) (EU-kommisjonen) 

 Definisjon av en oppfinnelse: søkers oppgave (ikke Patentstyrets, se Stuevold 

Lassen og Stenvik, 2002) 

 Konkret forbud mot å opptre i fullmektigrolle (gammel instruks fra Industridpt), 

som konsekvens heller ikke ok å ta oversettelsesoppdrag for patentbyråer 

 Etiske problemstillinger kan også gjelde habilitetsspørsmål (kryssende interesser, 

habilitietsutfordringer). Patentstyret har utarbeidet etiske retningslinjer. 

Kombinasjon av tjenester innen områder med enerett (søknadsbehandling) og 

konkurransemarkeder (forundersøkelser mm) gjør konkurransevridning mulig. 

Konkurransetilsynet har imidlertid anbefalt offentlige aktører å organisere den 

konkurranseutsatte virksomheten i separate selskaper / organisatoriske enheter11.  

For øvrig angir mandatet at en eventuelt ny samlet tjeneste ikke skal overlappe «med 

hva som tilbys av private tjenestetilbydere». 

Relevante tiltak overfor fullmektigforeningen 

Ut fra innspillene fra fullmektigforeningen (NPF, se vedlegg 7) og i lys av rammene 

skissert over, kan det være fornuftig å formidle overfor NPFs medlemmer hva 

Patentstyret og Innovasjon Norge faktisk tilbyr, og hvordan Patentstyrets rolle er med 

hensyn til behandling av patent- og varemerkesøknader, hvilken kompetanse 

Patentstyret faktisk har for denne oppgaven, og hvilken praksis Patenststyret følger med 

hensyn til dialog med søker om patentkrav og andre søknadselementer.  

Patentstyret bør også vurdere om habilitetshensyn knyttet til egne tjenester er 

tilstrekkelig ivaretatt, spesielt gjelder dette enkelte typer oppdragstjenester.  

For Innovasjon Norges del synes det relevant å formidle tydelig hvor langt rådgivningen 

går, herunder i bruk av fullmektiger nasjonalt og internasjonalt, samt begrensning av 

                                           
10 Fra kronikk av Christine B. Meyer (da i Konkurransetilsynet) i Dagens Næringsliv, 

2012.11.20 
11 Fra et konkurranserettslig perspektiv kan dette være hensiktsmessig, men om 

kompetansesynergier tilsier at miljøene bør holdes samlet, kan tydelige skiller i budsjett 

og regnskap gi en akseptabel løsning (se referansen FAD, 2011) 
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tjenester til områder med markedssvikt. Prosjekteierne bør merke seg disse merknadene 

og gi tilbakemelding til NPF. 

For prosjektets del er det i hovedsak mandatets føring om at en eventuell samlet 

tjeneste ikke overlapper med hva som tilbys av private tjenestetilbydere (se vedlegg 2) 

som har relevans her.  

 

 Relevante målgrupper – fellestrekk, tjenestebehov og hvordan de 

kan nås 

Prosjektgruppa har sett på ulike kriterier for å vurdere ulike tjenester og hvordan de kan 

leveres. Ett viktig element er å identifisere og beskrive relevante målgrupper.  

Målgrupper 

Basert på funnene i gapanalysen (IPeuropAware, DKPTO, 2009) har det vist seg 

hensiktsmessig å dele virksomheter inn etter IR-modenhet. Selv om ofte små og relativt 

nystartede virksomheter ofte vil utvise mindre modenhet enn store og etablerte, virker 

det fornuftig å tilpasse tjenestetilbud til virksomhetenes modenhet, uavhengig av 

størrelse. Det virker mest relevant å konsentrere statlige aktørers tilbud om innsats 

overfor virksomheter som er på de laveste to nivåene (samt under nivå 1): 

 Nivå 1: Oppmerksomhet om immaterielle verdier (begrenset kunnskap, noen 

rettigheter, begrenset bevissthet om immaterielle verdier) 

 Nivå 2: Beskyttelse (nyttes av virksomheten, forstår immaterielle verdier, 

konfidensialitetsbevissthet) 

Tjenestebehov 

Både IpeuropeAware/DKPTOs gapanalyse (2009), prosjektets interessentanalyse og 

andre deler av kunnskapsgrunnlaget omtalt over viser at det er et opplevd behov for 

tjenester på de laveste bevissthetsnivåene, paradoksalt nok selv om tjenestetilbud 

finnes. Behovene kan uttrykkes kort som følger: 

Nivå 1: Stort behov for tjenester på grunnleggende nivå, dvs  

 beskyttelse av kunnskap  

 grunnleggende kjennskap til immaterielle verdier og rettigheter 

 søknadsprosesser.  

 innformasjon om hvordan immaterielle rettigheter kan oppnås  

 hvor informasjon kan finnes / hvem kan gi hjelp. 

Nivå 2: Behov for tjenester på dette nivået: 

 kunnskap om immaterielle verdier og rettigheter satt inn i en forretningsmodell 

 andre beskyttelsesmåter  

 betydning av konfidensialitet  

Hvordan kan målgruppen nås?  

Nettsider og portaler er en aktuell kanal for å nå ut med tjenesteinnhold som egner seg 

for slik formidling. Enkelte samlede tjenester (jfr iprhjelp.no) kan ha innhold som 

framstår nyttig også for virksomheter på høyere nivåer (eksempelvis strategiske 

beslutningsverktøy, avtalemaler, informasjon om databaser, bedriftseksempler osv).  
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For andre formål kan det imidlertid være hensiktsmessig å formidle tjenester med 

veiledere/rådgivere som er i direkte kontakt med virksomhetene. Interessentanalysen 

peker spesielt på aktører som organiserer mange virksomheter som relevante arenaer 

hvor virksomheter med tjenestebehov kan nås, eksempelvis SIVA-nettverket: 

 Forskningsparker 

 Kunnskapsparker 

 Inkubatorer 

 Næringshager 

Virksomheter kan også være i kontakt med andre virkemiddelaktører (som DOGA, 

Forskningsrådet med flere). 

I tillegg har vi virksomheter i næringsklyngene med tre nivåer: 

 Arena 

 National centers of expertise (NCE) 

 Global centers of expertise (GCE) 

Også næringslivsorganisasjoner representere en kanal for å nå fram til virksomheter som 

er medlemmer. 

Det vil åpenbart være virksomheter som ikke er organisert i noen av miljøene nevnt over 

som vil ha nytte av veiledningstilbud, noen av disse vil kunne nås gjennom Innovasjon 

Norges og Patentstyrets tjenester, eksempelvis gründertjenester/gründertelefonen, info-

senteret samt med informasjon på nettsider. 

Tjenestebehovet for de mer bevisste virksomhetene vil som hovedregel kunne dekkes av 

private aktører, spesielt når det gjelder konkret, virksomhetsspesifikk rådgivning. Det er 

imidlertid nyttig med oversikt over aktører og roller og nnet som kan gjøre det enklere å 

finne fram også for disse. 

  

 Tjenestens innhold, særlige utfordringer, kompetansekrav og 

konsekvenser for organisering  

Patentstyret og Innovasjon Norge har sammen etablert en SMB-rettet tjeneste i 

iprhjelp.no som kan dekke behovet for slike tjenester også for andre målgrupper som 

kan lite om temaet. Gjennom samarbeid med virkemiddelaktører og innovasjonsaktører, 

som vil dekke relevante målgrupper, kan tjenestetilbudet til miljøer med liten eller 

begrenset kompetanse om immaterielle verdier og rettigheter utvides.  

Hva med andre tjenestebehov, som ikke kan formildes via en nettside? Innspill fra 

referansegruppene både i SMB-prosjektet og dette prosjektet peker på utfordringen som 

ligger i at målgruppen for tjenester på (eller under) nivå 1 og 2 har begrenset kunnskap 

og innsikt i hvilket behov de faktisk har eller kan komme til å få på IR-området. Dette 

betinger en litt annen tilnærming til tjenesteutøvelse enn tjenester som skal ytes til 

velinformerte brukere. Den første grunnleggende informasjon og veiledning kan derfor 

med fordel gis av noen målgruppen likevel er i kontakt med primært for andre formål, 

slik at eksempelvis nødvendig minimumsinformasjon om kritiske fallgruber og hvor 

ytterligere hjelp finnes ved behov kan bli formidlet. Om behov for veiledning senere 

oppstår brått, og behovet for hjelp eller henvisning blir da gjerne akutt, kan slik hjelp 

ytes effektivt dersom disse kontaktene har den nødvendige kunnskapen eller kan henvise 

til relevante aktører som kan løse behovet. 
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Figuren nedenfor illustrerer hvordan flere offentlige aktører har tjenester eller håndterer 

temaer relatert til immaterielle verdier og rettigheter (figur 10). På den ene siden 

representerer noen av aktørene arenaer der virksomheter er organisert og lokalisert, 

andre er aktører som de er i kontakt med i forbindelse med ytelse av andre tjenester. 

Dette gir dem derfor en tilgang til målgruppen som omtalt tidligere. Samtidig ugtjør IR-

relaterte tjenester en begrenset del av aktørenes  samlede oppgaver (med unntak av for 

Patentstyrets del). Hensynet til aktørenes øvrige hovedoppgaver vil derfor tilsi at det 

neppe vil være hensiktsmessig å samle statlige aktørers veiledning på IR-området i én 

organisasjon, spesielt ikke om det anses som formålstjenlig å ha et tjenestetilbud hvor 

tjenestebehovet på IR-området kan fanges opp lokalt av aktører bedriftene er i kontakt 

med og enten løses lokalt eller ved videre henvisning.  

 

Figur 10. Oversikt over aktører med ulike primærvirksomheter som har tjenester eller aktiviteter på IR-området 

 

I mandatet (vedlegg 2) er prosjektet også bedt om å vurdere eventuell måloppnåelse 

gjennom et tilbud av enkle tjenester til en bred målgruppe versus avanserte tjenester 

mot en smal målgruppe. En viktig faktor ved vurdering av dette er hvilke krav tjenesten 

stiller til kompetanse hos tilbyder, holdt opp mot målgruppens behov (tjenestens art, det 

vil si om tjenestebehovet er en basal, standardisert tjeneste eller om det er en 

spesialisert tjeneste, for eksempel svar på vanskelige spørsmål innen immaterialretten). 

Hvilke kompetansekrav en tjeneste stiller til leverandørsiden er relevant å diskutere, fordi 

spesialiserte fagmiljøer kan ha behov for å utnytte kompetansesynergier, noe som 

innebærer at en viss størrelse på fagmiljøet kan være nødvendig for å opprettholde og 

videreutvikle dette. Særlige krav til kompetansevedlikehold kan tilsi at det er grenser for 

hva slags tjenesteinnhold det er hensiktsmessig å levere via et samlet tjenestetilbud. 

Utfordrende problemstillinger som med lav hyppighet opptrer hos virksomheter i 

eksempelvis klynger og SIVA-nettverket er det lite hensiktsmessig å bygge opp 

kompetanse på lokalt. Etterspørsel etter spisskompetanse som for eksempel springer ut 

av Patentstyrets myndighetsrolle, kan best dekkes av fagmiljøene internt hos 

Patentstyret (tilsvarende for andre aktørers tjenester).  

Figuren nedenfor illustrerer dette: 
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Figur 11. Leverandørens kompetansenivå mot målgruppens tjenestebehov ved tjenesteleveranser 

  

Kombinasjonen som virker mest relevant ut fra tilnærmingen over å tilby samlet eller 

separat/koordinert (jfr figur 3), også i flere kanaler, er mer generelle, grunnleggende 

tjenester som stiller moderate kompetansekrav.  

Dette kan bety at tjenester for målgrupper med behov for basale tjenester kan tilbys 

samlet, eksempelvis via nettsider eller portaler, ved samordnede felles tiltak eller 

tilsvarende. Eksempelvis kan oppgradering og videreutvikling av iprhjelp.no for slike 

målgrupper være hensiktsmessig og gjennomførbart. 

Der hvor målgruppen har behov for spisskompetanse, har denne imidlertid best vilkår i 

de respektive fagmiljøer (der den utnyttes oftere og kan utvikles og holdes bedre 

vedlike), og kunder/brukere bør henvises til disse for å få dekket sine spesielle behov.  

Alternativene er illustrert i figuren nedenfor. 

 

Figur 12. Illustrasjon av tjenesteleveranser med ulik grad av samarbeid, koordinering eller separat leveranse 
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Det er naturlig her å diskutere tilnærminger i andre land, der det offentlige har bygget ut 

ulike løsninger og har tjenesteleverandører med en sterk vektlegging av immaterielle 

rettigheter. Patlibsentrene er eksempler på slike12, der tilgang til patentlitteratur har vært 

kjernen i det opprinnelige tjenestetilbudet. Noen steder er slike sentre bygget ut til også 

å omfatte veiledning og rådgivning i forretningsdrift. Her kan British Library’s Business 

and IP Center-modell trekkes fram som eksempel. Selv om disse sentrene gir et helhetlig 

tilbud og kan gi relevante tjenester på ett sted gjennom flere utviklingsfaser for 

virksomhetene, er det verdt å diskutere den prinsipielle tilnærmingen. Er det mest 

hensiktsmessig å starte med IR-tjenester og bygge ut tjenestetilbudet til også å omfatte 

andre relevante tjenester (innovasjon, forretningsutvikling), eller å ta utgangspunkt i 

tjenestebehov innen forretningsmessig etablering og drift og supplere disse med 

tjenester relatert til IR? 

Fordelene med Patlibsentre er at de kan gi mye informasjon og veiledning på ett sted 

(både om IR og i noen tilfeller tjenester relatert til forretningsmessig utnyttelse), med 

gode gjenbruksmuligheter og kvalitetssikring av tilbudet og løpende tilgang på relevant 

informasjon fra brukeren tar kontakt første gang. 

Ulempene kan være oppbygging av parallelle tilbud på de samme feltene flere steder i 

landet, med sentralisering som krever stort nok tilfang av brukere (høy tetthet av 

potensielle brukere) for å kunne forsvare etablerings- og driftskostnadene (å etablere 

ytterligere patlibsentre må antas å representere et betydelig beløp). 

Siden Norge allerede har et virkemiddelapparat med aktører som skal understøtte 

innovasjon og forretningsutvikling og landet har en spredt befolkning, synes det mer 

hensiktsmessig og ressurseffektivt å styrke veiledning innen immaterielle verdier og 

rettigheter gjennom tiltak overfor og i samarbeid med disse aktørene enn å gå den 

motsatte veien. 

I neste kapittel oppsummeres prosjektgruppas anbefalinger om tiltak basert på 

prosjektarbeidet. Det understrekes at forslagene ikke er tenkt å gå på bekostning av 

andre tjenester og aktiviteter partene gjennom sine roller er engasjert i. Mange av disse 

er også relevante for de samme målgruppene, men dimensjonering og prioritering av 

disse må håndteres i styringsdialogen med eierne. 

8 Konkrete tjenesteforslag og andre tiltak 

 Prosjektgruppas forslag 

Basert på informasjon i kunnskapsgrunnlaget og analyser av dette i kapittel 7 samt 

innspillene fra referansegruppa har prosjektgruppa identifisert to hovedutfordringer: 

 Mangel på kompetanse om immaterielle verdier og rettigheter hos relevante 

målgrupper 

 Mangel på oversikt over tjenestetilbydere og tjenester 

 

Med utgangspunkt i disse utfordringene har prosjektet vurdert behovet for en ny samlet 

tjeneste. De ulike aktørene prosjektet har vært i kontakt med mener at mer enn nye 

tjenester, er det behov for at eksisterende tjenester og aktører samkjøres på en bedre 

måte for å dekke målgruppenes behov. Videre er tydeliggjøring av roller for de ulike 

                                           
12 I Norge er Patentstyret et patlibsenter 
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aktørene i virkemiddelapparatet et naturlig første steg. Prosjektet har identifisert aktuelle 

målgrupper og kommet fram til følgende forslag til tiltak: 

(1) Opplæringsprogram for kundeveiledere hos innovasjonsaktører/klynger og andre i 

virkemiddelapparatet 

Spesielt interessentundersøkelsen peker på et behov for kompetanseheving hos dem som 

er i kontakt med bedrifter og andre kunder/medlemmer. Prosjektgruppa foreslår derfor å 

etablere en tilpasset opplæring av virkemiddelapparatet innen immaterielle verdier og 

rettigheter og innholdet i iprhjelp.no. 

Formålet er å gi tilstrekkelig kompetanse til å: 

 Kunne gi basal hjelp og veiledning og gjennomføre «minimumsopplæring» 

 Kunnskap om relevante tjenester, som iprhjelp.no mm. 

 Kjenne til hvem som kan gi hjelp med hva for å kunne henvise videre ved behov 

for proffrådgivning 

Innspill fra referansegruppa tar opp ulike temaer som kan være relevante i et slikt 

program. I utgangspunktet er dette tiltak partene vil ha aktiviteter på i handlingsplaner 

for inneværende og kommende år.  

(2) Forsterke markedsføringen av iprhjelp.no 

Det er investert forholdsvis store ressurser i utviklingen av iprhjelp.no. Denne siden 

dekker behovet for relevant informasjon og enkle verktøy på en effektiv måte, men er 

fremdeles lite kjent blant gründere, bedrifter og innovasjonsmiljøer. For virksomheter 

eller andre som ikke er i kontakt med virkemiddelapparatet er kjennskapen til iprhjelp.no 

enda lavere. Derfor foreslår prosjektet å igangsette tiltak som gjør iprhjelp.no bedre 

kjent blant de relevante målgruppene. Dette betinger imidlertid midler øremerket 

utvikling og drift. 

 

(3) Etablere en oversikt over aktører og IR-tjenester sett i sammenheng med fasene i 

innovasjonsprosessen 

Behovet for en oversikt over aktører og tjenester sett i sammenheng med 

innovasjonsprosessen kommer frem både i interessentundersøkelsen, gjennom 

tilbakemeldinger fra referansegruppa og som anbefaling i prosjektet «Kunden viser vei» i 

Patentstyret. Oversikten kan gjerne være i digitalt format, og må ta for seg immaterielle 

verdier og rettigheter fra følgende perspektiver: 

 Hvilke tjenester – offentlige og private – finnes? 

 Når er de ulike tjenestene aktuelle? 

 Trinn i innovasjonsprosessen 

 Hva må jeg passe på? 

I tillegg kan andre tjenesteområder få sine «lag», for eksempel finansieringsordninger av 

ulike slag (virksomhetsetablering, forskning og utvikling osv). Dette går imidlertid utover 

mandatets rammer, og betinger samarbeid mellom relevante aktører. Ved eventuell 

gjennomføring av et slikt tiltak med flere elementer enn IR, bør også etablering av et 

vma-nettverk vurderes (jfr. myndighetsnettverket etablert i forbindelse med 

velgekte.no). 

 (4) Styrke tilpasset kursvirksomhet og veiledning/rådgivning  
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Referansegruppa har pekt på den store utfordringen med manglende kompetansen om 

immaterielle verdier og rettigheter blant ansatte i bedrifter. Dette understøttes av 

internasjonale undersøkelser og interessentundersøkelsen. Også under oppsummeringen 

av erfaringene tre år etter at Stortingsmelding 28 ble lansert ble manglende resultater 

innen utdanning tatt opp. 

Prosjektgruppa foreslår å styrke tilpasset kursvirksomhet for næringslivet og andre med 

tilsvarende behov og styrke veiledning/rådgivning på utvalgte områder med udekkede 

behov som avdekket i undersøkelsen blant interessentene. 

(5) Styrking av undervisning i immaterielle verdier og rettigheter ved relevante 

studieretninger (på UoH-nivå) 

Referansegruppa har som nevnt under punkt (4) påpekt kunnskapsmangel, og mener i 

tillegg at situasjonen kan bedres noe dersom immaterialrettsområdet får en plass i 

økonomiske, tekniske og kreative fag, industridesign og liknende.  Prosjektgruppa mener 

at konkrete tiltak her faller utenfor rammene av prosjektet (i.e. veiledning/rådgivning 

med sikte på utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter i næringsvirksomhet), men 

vil likevel nevne dette punktet. 

 

Annet 

I tillegg kan det være hensiktsmessig å etablere en arena for regelmessig dialog mellom 

de offentlige virkemiddelaktørene og relevante aktører som patentkontorene, 

advokatkontorene, TTOer med flere for å finne måter å styrke den samlede innsatsen på 

og dermed bidra til at flere bedrifter med tjenestebehov kan nås på en effektiv måte. 

En oversikt over utfordringer, hvor de forekommer og hvordan de arter seg, hvordan de 

kan løses og gjennom hvilke aktiviteter er gitt i tabellen nedenfor, og oppsummerer 

identifiserte utfordringer og prioriterte tiltak. 
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Utfordringer  Hos hvem Løsning Tiltak 

Lav kunnskap                             

/bevissthet  

om immaterielle 

verdier og rettigheter 

Innovasjonsaktørene 

(Kunnskapsparker, 

inkubatorer, TTO'er, 

forskningsparker, osv) 

Næringsklynger 

Forbedre henvisningskompetansen og 

basiskunnskapen om immaterielle verdier og 

rettigheter  

 

Mer enhetlig informasjon hos vma-aktører og 

klynger 

(1) Opplæringsprogram for kundeveiledere hos 

innovasjonsaktører/klynger og andre i virkemiddelapparatet (vma): 

- opplæring i innhold og bruk av iprhjelp.no  

- kursing i immaterielle verdier og rettigheters rolle i verdiskaping 

- orientering om aktører på området og hva de kan hjelpe med 

- etablering av veiledernettverk 

Bedrifter 

Synligjøre kunnskap og tjenester innen 

immaterielle verdier og rettigheter for 

bedriftene der hvor de er og når behovet 

oppstår  

Nås særlig gjennom vma, se (1) over. Næringslivsorganisasjoner også 

viktig kanal. 

(2) Forsterke markedsføringen av iprhjelp.no.  

(3) Styrke tilpasset kursvirksomhet og veiledning/rådgivning 

Utdanningsinstitusjoner  IPR inn i aktuelle utdanningsprogrammer  
(4) Anbefaling til NFD/KD - / oppdragsbrev, slik det står i 

stortingsmeldingen 

 

 Oppfatninger Løsning Tiltak 

Uoversiktlig bilde: 

tjenestetilbydere og 

tjenester 

Utydelige roller 
Tydeliggjøre roller og lage oversikt (over hvem 

gjør hva og når) 

(5) Etablering av oversikt over aktører og hva de kan bidra med i 

innovasjonsprosessen 

- inndelt i utviklingsfaser 

- med omtale av vma-aktører og private tjenesteytere 

- hvor finnes det alternativer 

Opplevd udekket behov 
Synliggjøre eksisterende tilbud og vurdere 

eventuelt behov for riktig dimensjonering 

- Tjeneste- og tilbyderoversikt (private og offentlige, se (5) over) 

- Styrking av kunnskap og oversikt hos nøkkelressurser i vma (se 1 over) 

- Bedre samordning av det offentlige tilbudet (se 5 over) 

Manglende synlighet 

Synligjøre IR kunnskap og tjenester for 

bedriftene der hvor bedriften er og når 

behovet oppstår 

Nås særlig gjennom vma, se tiltak for innovasjonsaktører/klynger. 

Næringslivsorganisasjoner også viktig kanal, se (1) over. 

Forsterke markedsføringen av iprhjelp.no.  (se (2) over) 

Styrke tilpasset kursvirksomhet og veiledning/rådgivning (se (3) over) 
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I tabellen nedenfor er de foreslåtte tiltakene angitt, med kommentarer til gjennomføring og vurderinger av mulige kostnader knyttet til 

disse. 

Tiltak Gjennomføring Kostnader (etablering/drift) 

(1) Opplæringsprogram for kundeveiledere hos  

innovasjonsaktører/klynger og andre i virkemiddelapparatet 

(vma): 

- opplæring i innhold og bruk av iprhjelp.no  

- kursing i immaterielle verdier og rettigheters rolle i verdiskaping 

- orientering om aktører på området og hva de kan hjelpe med 

- etablere veiledernettverk 

Nås særlig gjennom vma. Næringslivsorganisasjoner også viktig 

kanal. 

To prosjekter med aktiviteter overfor 

klynger og deler av SIVA-nettverket er 

etablert i regi av Patentstyret (2016/2017). 

Disse kan være pilot for evt utvidelse. 

 

Videre oppfølging (deltakere, 

dimensjonering etc må avklares nærmere) 

Prosjektene (pilot-) gjennomføres innenfor Patentstyrets 

budsjettrammer for 2016. 

 

 

 (2) Forsterke markedsføringen av iprhjelp.no.  

 

Synliggjøring på egne nettsider og hos 

innovasjonsaktører/VMA. Inngå i 

startpakke.  

Synliggjøring på egne sider og hos innovasjonsaktører/VMA. Inngå i 

opplæringsprogram. Øremerkede midler: 20% stilling for 

vedlikehold/drift/utvikling, ekstern bistand 200’/år. I tillegg 

markedsføring via Google, sosiale medier 100’/år 

(3) Etablering av oversikt over aktører og IR-tjenester, sett i 

sammenheng med innovasjonsprosessen 

- inndelt i utviklingsfaser 

- med omtale av vma-aktører og private tjenesteytere 

- hvor finnes det alternativer 

Oversikten må etableres på et 

hensiktsmessig nivå. IR kan utgjøre ett av 

flere lag (virksomhetsutvikling, 

forskningsfinansiering osv kan inngå), 

betinger bestilling i tildelings-

/oppdragsbrev. Som minimum må de ulike 

vma-aktørenes roller og tjenester overfor 

målgrupper beskrives tydelig. 

Ca 500 000 kr og 1000 timeverk er anslått for å etablere en full 

oversikt på hensiktsmessig nivå, betinger deltakelse fra berørte deler 

av VMA. Ventelig lave driftskostnader. Etablering av nettverk i 

forbindelse med en løsning som skissert over (dvs en komplett 

oversikt) virker hensiktsmessig 

(4) Styrke tilpasset kursvirksomhet og veiledning/rådgivning Rettes mot bedrifter, kurs, veiledning og 

rådgivning, der bedriftene er. 

Kurs: Dimensjonering og budsjettrammer fastlegges  i styringsdialog 

og budsjettprosessen med NFD. En 50 % økning i kurstjenester (forslag 

fra Patentstyret) 

Rådgivning: Foreslår å øke omfanget med tilførsel av to årsverk 

(forslag fra Innovasjon Norge) 
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Tiltak Gjennomføring Kostnader (etablering/drift) 

(5) Styrke undervisning i immaterielle verdier og rettigheter i 

relevante utdanningsprogrammer ved UoH  

Anbefaling til NFD/KD om at tiltak 

formuleres i oppdragsbrev, jfr 

Stortingsmelding 28. 

- 
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 Måling av effekter 

For å sikre en effektiv dekning av små og mellomstore virksomheters behov på området 

immaterielle verdier og rettigheter bør effekten av det anbefalte tjenestetilbudet og 

andre tiltak måles. Stortingsmelding 28 omtaler blant annet behovet for et bedre 

kunnskapsgrunnlag for bedre politikkutvikling (avsnitt 4.8), under dette også forståelse 

av sammenhenger mellom utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter og 

verdiskaping. Næringslivets modenhet innen dette feltet er en viktig del av dette bildet. 

Spørsmålene nedenfor kan benyttes for oppfølging av bedriftenes modenhet over tid:  

• Har ledelsen eller styret i din virksomhet diskutert varemerker, patenter, 

designregistreringer, opphavsrett eller forretningshemmeligheter som relevant for 

virksomheten? 

• I hvilken grad utvikler dere nå nye produkter, tjenester, teknologi, markeder, 

merkevarer eller kunnskap som dere skal bruke de neste tre årene? 

• I hvilken grad tror du at dere de neste tre årene vil prioritere å bruke ressurser på 

å arbeide med virksomhetens immaterielle verdier? 

• Har ledelse eller styre diskutert i din virksomhet noen gang diskutert handlefrihet, 

om det kan være at andre har rettigheter (slik som patenter, varemerker eller design) 

som kan hindre dere i å selge nåværende eller framtidige produkter eller tjenester? 

 

Etter gjennomføring av konkrete tiltak overfor en målgruppe, eksempelvis opplæring, 

kan deltakerundersøkelser som avdekker utbytte av tiltaket gjennomføres. 
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9 Liste over vedlegg 

Vedlegg 1 Immaterielle verdier og rettigheter - definisjoner 

Vedlegg 2 Prosjektmandat 

Vedlegg 3 Deltakere i referansegruppa  

Vedlegg 4 Tjenesteoversikt fra gap-analyse gjennomført i IPeuropeAware  

Vedlegg 5 Sammenfatning av spørreundersøkelse blant interessenter 

Vedlegg 6 Tilbakemelding fra referansegruppa, samling 2 

Vedlegg 7 Innspill fra Norske patentingeniørers forening  
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http://hdl.handle.net/11250/297129
http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/ip_asset/value_ip_assets.htm
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Vedlegg 1 Immaterielle verdier og rettigheter - definisjoner 

Definisjonene nedenfor er hentet fra Stortingsmelding 28 (2012–2013) ”Unike idear, 

store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar”, s 9. 

 

Immaterielle verdiar og rettar – definisjonar 

Immaterielle verdiar er ei samlenemning for verdiar som ikkje har fysisk substans. Dette kan vere 

oppfinningar, varemerke, design, produksjonsprosessar, framgangsmåtar, databasar, ulike typar 

åndsverk, knowhow og bedriftsløyndommar.  

Immaterielle rettar er immaterielle verdiar som er verna av lovheimla rettar. Samlenemninga omfattar 

industrielle rettar og opphavsrett. 

Industrielle rettar omfattar i hovudsak patent, design og registrerte eller innarbeidde varemerke. Dei 

oppstår i all hovudsak ved at dei blir registrerte etter søknadsbehandling. 

 

Dette er dei vanlegaste immaterielle rettane: 

Patent vernar nye oppfinningar som representerer konkrete løysingar på eit teknisk problem, og der også 

løysinga er av teknisk karakter. Eineretten gjeld for inntil 20 år. For legemiddel og plantefarmasøytiske 

produkt kan vernetida utvidast til inntil 25 år. 

Varemerke vernar kjenneteikn for varer og tenester. Eit varemerke kan bestå av alle slags teikn, og må 

kunne givast att grafisk. Eit varemerke kan til dømes bestå av ord og kombinasjonar av ord, namn, 

logoar, figurar og avbildingar, bokstavar, tal, emballasje, lyd og rørsle eller kombinasjonar av desse 

elementa. Eit varemerke skal ikkje kunne forvekslast med varemerke for same eller liknande produkt og 

tenester. Varemerkevern blir gitt for tiårsperiodar, og det er ikkje sett noka grense for kor mange gonger 

det kan fornyast. 

Designrettar vernar den synlege utforminga av eit produkt i inntil 25 år. I tillegg til vern av heile 

gjenstandar og ornament kan delar av eit produkt, grafisk design, interiørmessige arrangement og 

skjermbilete vernast. Reservedelar kan berre vernast i fem år. 

Opphavsrett gir skaparen av eit åndsverk einerett til å utnytte litterære, vitskaplege eller kunstnariske 

verk. Også framføringar av verk er verna. Databasevern blir rekna som ein del av opphavsretten, og 

vernar investeringa som er lagd i å byggje opp databasen. Opphavsrett oppstår automatisk, utan 

registrering, i den augneblinken eit verk er skapt. Verket må vere eit resultat av ein individuell skapande 

innsats. Vernet er knytt til opphavspersonen og varer som hovudregel i 70 år etter at opphavspersonen 

er død. 
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Vedlegg 2 Prosjektmandat 

Mandat 
Prosjektnavn 
Vurdering av en samlet veilednings- og rådgivningstjeneste for immaterielle verdier og 

rettigheter  

 

Oppdragsgiver 
Nærings- og fiskeridepartementet  

 

Prosjekteier 
Patentstyret ved Otto Scharff og Innovasjon Norge ved Anne Mette Hoel 

 

Planlagt sluttdato  

Sluttdato 1. september 2016 

(Statusmøte 31. mai 2016) 

Bakgrunn og behov 
Sommeren 2013 vedtok Stortinget Meld. St. 28 (2012-2013) Unike idear, store verdiar – om 

immaterielle verdiar og rettar. Hovedmålet med politikkutviklingen er at norsk næringsliv og 

offentlige aktører skal bli bedre til å utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i en god 

håndtering av immaterielle verdier og rettigheter. For å nå dette målet er ett av 

innsatsområdene en videreutvikling av det samlede veiledningstilbudet innenfor immaterielle 

verdier og rettigheter bl.a. gjennom en generell styrket og forbedret veiledning og rådgivning 

i det offentlige virkemiddelapparatet. I meldingen ble det varslet at behovet for en lett 

tilgjengelig og samlet informasjons- og rådgivningstjeneste skulle kartlegges nærmere og 

mulige løsninger skulle identifiseres. 

 

Som et ledd i oppfølgingen av Meld. St. 28 ber departementet herved Patentstyret og 

Innovasjon Norge, i samarbeid med andre relevante virkemiddelaktører, om å vurdere 

opprettelse av en samlet veilednings- og rådgivningstjeneste for immaterielle verdier og 

rettigheter.  

Mål og omfang 
Patentstyret og Innovasjon Norge skal vurdere behovet for opprettelse av - og forslag til 

innretning av – en samlet veilednings- og rådgivningstjeneste om immaterielle verdier og 

rettigheter. Alternativt om dagens tjenestetilbud kan organiseres og samkjøres på en bedre 

måte. Vurdering skal inkludere hva man kan få til ved omdisponering av ulike typer ressurser 

til dette – og hva man kan gjøre med tilførsel av ekstra ressurser. 

 

Primærmålgruppen for en samlet tjeneste vil være norsk næringsliv. Samtidig skal prosjektet 

også se på hvorvidt utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner offentlige virksomheter 

og forbrukere bør omfattes av tjenesten og eventuelt hvordan. Det skal som et minimum 

vurderes hvordan man kan dekke veilednings- og rådgivningsbehovet for primærmålgruppen, 

samle og tilgjengeliggjøre relevant informasjon og verktøy, og gi oversikt over 

virkemiddelapparatet og dermed gjøre det lettere å finne frem til riktig tjeneste.  
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Vurderingen bør drøfte eventuell måloppnåelse gjennom et tilbud av enkle tjenester til en bred 

målgruppe versus avanserte tjenester mot en smal målgruppe. Vurderingen skal inneholde en 

omtale av relevante tilsvarende internasjonale initiativ, samt hvordan effekten av tiltaket kan 

måles og evalueres.  

 

Det forutsettes at opprettelse av en eventuell samlet tjeneste oppleves som hensiktsmessig og 

positivt av virkemiddelapparatet og andre involverte aktører. Initiativet bør ha som målsetning 

å legge til rette for godt samspill mellom offentlige institusjoner og virkemidler, og en god 

kobling mellom innovasjon og immaterielle verdier. Det forutsettes også at en eventuell 

samlet tjeneste ligger innenfor eksisterende strategier, føringer, prinsipper og 

samfunnsoppdrag hos relevante aktører, og ikke overlapper med hva som tilbys av private 

tjenestetilbydere.   

Overordnet fremdrift og hovedleveranser   

Fremdrift 
Endelig rapport overleveres Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. september 2016. 

Hovedleveranse 
Patentstyret og Innovasjon Norge skal i fellesskap, og fortrinnsvis gjennom dialog med andre 

relevante offentlige virkemiddelaktører, foreta en vurdering av behovet for opprettelse av en 

samlet veilednings- og rådgivningstjeneste for immaterielle verdier og rettigheter.  

 

Vurderingen skal munne ut i en anbefaling av om en samlet tjeneste vil tilføre 

primærmålgruppen en merverdi utover dagens organisering av tjenester. Raskere leveranse av 

tjenester, en mer effektiv dekning av behovet og bidrag til økt kommersiell bruk av 

immaterielle rettigheter er relevante resultatområder å vurdere. Videre skal det vurderes om 

en samlet tjeneste vil være en hensiktsmessig måte vil bidra til økt bevissthet og kompetanse 

om immaterielle verdier og rettigheter. Dersom det anbefales opprettelse av en samlet tjeneste 

skal det foreligge en anbefaling av målgrupper, oppgaver, tjenestetilbud og organisering. 

Leveransen skal også inneholde en omtale av økonomiske og administrative konsekvenser 

ved opprettelse og drift.  

 

Rapportering 
Kontaktperson for oppdragsgiver er Yngve Schrøder Tufteland. 
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Vedlegg 3 Deltakere i referansegruppa 

 

Deltakere – referansegruppemøte 26. mai 2016 

 

 

1. Marius Øgård    Hymatek Controls AS 

2. Fredrik Mohn Lian   Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

3. Odd Reitevold    Norges forskningsråd 

4. Jonny Østensen   Inven2 AS 

5. Harald Tafjord   Bryn Aarflot 

6. Kjell Sommerseth   Tandbergs Patentkontor AS 

7. Katrine Malmer-Høvik  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 

8. Haakon Thue Lie   Leogriff AS 

9. Daniel Kumar    Museai 

10. Petter Niklasson Hagen  Oslotech 

11. Knut Morten Bjørnsrud  Wireless Security AS  (Meldte avbud) 

12. Henrik Landeklint   Seal Engineering AS (Meldte avbud) 

 

 

     

 

Deltakere fra prosjektgruppa: 

• Bjarne J. Kvam (prosjektleder), Patentstyret 

• Felipe Aguilera-Børresen, Innovasjon Norge 

• Fredrik Ambjørndalen, Innovasjon Norge 

• Hildegard Bøhmer, Patentstyret 
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Vedlegg 4 Tjenesteoversikt fra gap-analyse gjennomført i IPeuropeAware 

I gapanalysen fra prosjektet IpeuropeAware er det tatt utgangspunkt i en antakelse om 

kunnskapsområder som framstår relevante, og det udekkede tjenestebehovet 

framkommer som resultat av hvordan resultatet av spørreundersøkelsen framstår på 

bakgrunn av dette (IpeuropeAware, DKPTO 2009). I det følgende er tjenesteområdene, 

slik analysen angir dem, angitt for de 4 ulike modenhetsnivåene angitt i analysen.  

Nivå 1 – Oppmerksomhet (awareness):  

A. Kjennskap til beskyttelse av kunnskap, samt grunnleggende kjennskap til 

immaterielle rettigheter og søknadsprosesser. Tjenestetilbudet må bidra til å 

avdekke om virksomhetene har eller mangler slik kunnskap og kunne fylle 

kunnskapsbehovet. Mange tjenester. 

 

B. Kjennskap til egne immaterielle verdier og risikoen ved ikke å beskytte disse 

ressursene, spesielt de som gir verdibidrag til virksomheten. Tjenester må 

forklare viktigheten av immaterielle verdier, forklare verdien men også vektlegge 

forståelse av det som bidrar til konkurransefortrinn. 

Ingen tjenester. 

 

C. Kjennskap til konsekvenser av å avdekke ubeskyttet kunnskap. Tjenestetilbud må 

bidra til slik forståelse hos virksomheter, og kunne synliggjøre konsekvenser. 

Noen tjenester. 

 

D. Kjennskap til hvor informasjon om immaterielle verdier og rettigheter kan finnes. 

Her må tjenester hjelpe med oversikt over tjenestetyper og tilbydere. Noen 

tjenester finnes. 

Nivå 2 – Beskyttelse (protection): 

A. Hvordan virksomheten se rettighetene sine med henblikk på forretningsmodellen. 

I tillegg er oppmerksomhet om 3.parts rettigheter og konsekvenser et tema, samt 

hvordan inngrep håndteres. Tjenester må derfor forklare mer enn hva rettigheter 

er, og må gå inn på utnyttelse og hvorfor oppmerksomhet om andres rettigheter 

er viktig før egne rettigheter søkes. Mange tjenester. 

 

B. Oppmerksomhet om beskyttelse også gjennom annet enn klassiske immaterielle 

rettigheter. Tjenester må bidra til informasjon også på andre tilnærminger. Få 

tjenestetilbud på dette. 

 

C. Oppmerksomhet om å unngå lekkasje av konfidensiell informasjon, og kunnskap 

om hvordan konfidensiell informasjon håndteres. Tjenester må belyse og gi 

tilstrekkelig kunnskap om temaet. Få tjenester. 

 

Nivå 3 – Forvaltning/håndtering (management): 

A. Administrativ håndtering, e.g. om IR-spørsmål håndteres helhetlig, kjennskap til 

analyser og policy for håndtering av immaterielle rettigheter. Tjenester må 

fokusere på trinn for å få på plass en IR-policy. Få tjenester. 
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B. På dette nivået er inernt samarbeid i virksomhen i IR-spørsmål i fokus, med sikte 

på å søke om rettigheter på optimalt tidspunkt. Få tjenester. 

 

C. Her er oppmerksomheten knyttet til bevissthet om immaterielle ressurser og 

hvorvidt immaterielle rettigheter vurderes i alle kreative prosesser. Tjenester må i 

tillegg til nivå 2-kunnskap også bidra til at andre måter å beskytte seg på enn ved 

registrering også tas i betraktning. Få tjenester. 

 

D. Forholdet til andres rettigheter er sentralt, og kunnskap om hvordan 

inngrepssituasjoner håndteres. Tjenster må bidra til forståelse av viktigheten av 

ikke å gjøre inngrep i andres rettigheter. Mange tjenester. 

 

Nivå 4 - Utnyttelse (exploitation): 

A. Kjennskap til å etablere en strategi for immaterielle verdier, og om den styrer 

tiltakene på området i virksomheten er sentralt. Tjenster må understøtte disse og 

relaterte behov, som jevnlig porteføljegjennomgang. Noen tjenester. 

 

B. Temaet kommersialisering går på muligheter for handel med og lisensiering av 

immaterielle rettigheter. Tjenester må understøtte slik aktivitet og kunnskap hos 

virksomheten. Flere tjenester. 

 

C. Håndhevelser av egne rettigheter er viktig på dette nivået. Tjenester må gjøre 

virksomheten i stand til å håndtere inngrep. Flere tjenester. 

 

D. Konkurrentovervåking er viktig på dette nivået. Tjenester må understøtte 

virksomhetenes behov for dette. Få tjenester.  
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Vedlegg 5  

Sammenfatning av spørreundersøkelse blant 

interessenter 
 
I forbindelse med prosjektet «Vurdering av samlet veiledningstjeneste» har 

prosjektgruppa gjennomført en spørreundersøkelse blant ulike innovasjonsaktører i 

SIVA-nettverket, næringsklynger, IR-rådgivere,  og advokater, som enten selv tilbyr 

tjenester innen immaterialrettsområdet eller henviser til andre leverandører når behov 

oppstår.  

 

 

Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge blant annet følgende:  

 Hvor relevant er immaterielle verdier og rettigheter for disse aktørenes 

kunder/medlemmer og hva er de vanligste utfordringene? 

 Hvilket tjenestetilbud relatert til immaterielle verdier og rettigheter tilbyr eller 

benytter disse aktørene seg av og hvilke andre aktører henviser de til? 

 Hvilken kompetanse har de, og hvordan er kompetansen tilpasset egne kunder 

eller medlemmers behov? 

 Hvilke udekkede tjenestebehov ser de på IR-området? 

 Hvordan opplever de Patentstyrets og Innovasjon Norges 

veilednings/rådgivningstilbud (med hensyn til tydelighet, oversiktlighet, tilpasning 

til eget behov og tilpasning til egne kunders/medlemmers behov? 

 I hvilken grad overlapper tjenestetilbud fra offentlige aktører? 

 I hvilken grad vil bedre samordning/koordinering av offentlige IR-tjenester være 

hensiktsmessig? 

 

Spørsmålene er sendt til TTOer, forskningsparker, kunnskapsparker, inkubatorer, 

næringshager, patentkontorer og andre rådgivere, advokatkontorer og 

næringslivsorganisasjoner. Detaljer om metodikk, utvalg og respons finnes i vedlegg 1. 

 

Demografi og kunde-/medlemskategorier 
Hva er din virksomhet: Figuren under viser hvordan respondentene fordeler seg på 

angitte respondentkategorier. Med hensyn til tolkning av resultatene, ser vi at 

innovasjonsaktører (SIVA-nettverket med flere) har hovedtyngden av respondentene. 

Dette vil derfor prege resultatene der svarene ses på samlet, og må tas i betraktning ved 

tolking av svarene. 

 

 
Figur 13 Respondentfordeling etter type virksomhet (N=69. 
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Hvem er i hovedsak dine kunder? Her viser fordelingen etter virskomhetsstørrelse sett 

under ett at flest små bedrifter er kunder, dernest mellomstore, mikrobedrifter og store 

bedrifter (se figur 2 for årsverk i de ulike størrelseskategoriene). Nær halvparten av 

kundene er i kategorien oppstartsbedrifter/gründere, 29 % fra UoH. Under alternativet 

«andre» har respondentene angitt engleinvestorer, venturefond, kommuner, 

fylkeskommuner og kommunale foretak. 

 

 
Figur 14. Fordeling av respondentenes kunder/medlemmer etter virksomhetskategori og størrelse  

TTOene har alle angitt at forskere og ansatte ved UoH er kunder, og halvparten krysser 

av for oppstartsbedrifter/gründere og halvparten for mikrobedrifter.  

 

Forskningsparker/kunnskapsparker/inkubatorer betjener i meget stor grad 

oppstartsbedrifter/gründere, med tyngdepunktet blant mikro-, små- og 

mellomstorebedrifter (se figur 3 for fordeling på størrelse for aktører med flere 

størrelseskategorier). 

 

 

 
 

 

 
Figur 15 Fordeling av respondentenes kunder/medlemmer etter størrelse 



 

63 

 

Næringshagene betjener bedrifter med alle størrelser, men hovedtyngden er innen 5-20 

ansatte (angitt av 93 %), mens næringsklyngenes medlemmer har noen flere årsverk; 

andelen som angir virksomheter med mellomstore bedrifter er 83 % og andelen som 

angir at de har medlemmer over 100 ansatter er 50 %. Også gründere og forskere ved 

UoH er knyttet til næringsklyngene (39 % angir dette). Patentkontorene betjener alle 

kategoriene, med noe høyere andel virksomheter med 20-100 ansatte, mens for 

advokatene er tyngdepunktet enda mer over mot mellomstore og store virksomheter (20 

ansatte eller mer). 

 

Relevansen av immaterielle verdier og rettigheter for innovasjonsaktørenes og 
næringslivsorganisasjoners kunder og medlemmer  
 

I hvilken grad er temaer knyttet til immaterielle verdier og rettigheter relevant for dine 

kunder/medlemmer (spørsmål kun til innovasjonsaktører, ikke profesjonelle IR-

rådgivere) 

 

 
Figur 16. Hvor relevant er temaer knyttet til immmaterielle verdier og rettigheter for innovasjonsaktørenes og 

næringslivsorganisasjonenes kunder/medlemmer (N = 53) 

 

For respondentene samlet ser vi en andel på 15, 51 og 34 % (figur 4). 

 

Her svarer – ikke overraskende – TTOer «i stor grad», for næringslivsorganisasjoner er 

svaret «i middels grad». For forskningsparker etc og næringsklynger er svarene i 

hovedsak fordelt på middels og stor grad, for næringshager ligger hovedtyngden på liten 

og middels (noen få i stor) grad. Dette indikerer varierende grad av relevans for ulike 

typer innovasjonsaktører. 

 

Hva er de vanligste utfordringene knyttet til immaterielle verdier og rettigheter 
 

Samlet sett er det stor enighet om manglende kunnskap som en vanlig utfordring. Mange 

har også pekt på høye kostnader knyttet til sikring av IR og vanskeligheter med 

kost/nytte-vurderinger (se figur 5). Også en del andre utfordringer (utforming av 

søknader, manglende beskyttelse og tidkrevende prosesser) nevnes av flere. 

 
Når vi ser på respondentgruppenes svar, er det stor enighet om manglende kunnskap og 

høye kostnader (interessant nok mener også patentkontorene dette). 
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Svarene spriker mer når det gjelder vurdering av kost/nytte: dette trekkes fram av 

forskningsparker mfl og næringshager, patentkontorer, advokater og andre rådgivere, 

men i liten grad av næringsklynger. 

 

Tidkrevende prosesser trekkes fram av blant andre TTOer, forsknings-

/kunnskapsparker/inkubatorer, næringshager og næringsklynger men i mindre grad av 

patentkontorer, advokater og andre IPR-rådgivere. 

 

 
Figur 17. Hva er ut fra din erfaring de vanligste utfordringene knyttet til immaterielle verdier og rettigheter hos dine 

kunder/medlemmer (N=69) 

Vansker med å finne riktig kompetanse trekkes fram av næringslivsorganisasjoner, men i 

mindre (om enn i varierende) grad av de andre respondentene. 

 

Det kan derfor synes som om bildet av hva som representerer vanlige utfordring varierer 

noe med respondentens eget ståsted, men alle peker på manglende kunnskap på 

området som den klart viktigste utfordringen. 
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Vurdering av egen immaterialrettskompetanse, og nivået på denne sammenholdt med 
kunder/medlemmers behov, samt de største utfordringer framover for egen 
virksomhet fra et IR-perspektiv 
 

Vurdering av egen kompetanse på immaterielle verdier og rettigheter.  

(Kun innovasjonsaktører) 

 

 
Figur 18.Respondentenes vurdering av egen immaterialrettskompetanse – innovasjonsaktører (N = 53). 

 

Samlet er det en fordeling på hele skalaen. 

 

Her varierer imidlertid respondentenes svar fra 100% «meget god» hos TTOene, til et 

mer blandet bilde hos øvrige. Forskningsparker/kunnskapsparker/inkubatorer er spredt 

fra «begrenset» til «god» (flest på «middels»), næringshagene fra «meget begrenset» til 

«god» (flest respondenter angir «begrenset»), mens næringsklyngene spenner fra 

«meget begrenset» til «god», med tyngdepunkt rundt «middels». 

Næringslivsorganisasjoner ligger på «middels». 

 

Funnene indikerer et potensial for forbedringer hos forskningsparker, næringshager og 

næringsklynger. Eventuelle tiltak må imidlertid avveies mot opplevd relevans (se 

spørsmål om dette omtalt over). 

 

I hvilken grad er din virksomhets kompetanse tilstrekkelig for å betjene behovet hos dine 

kunder/medlemmer 

 
Figur 19. Respondentes vurdering av egen kompetanse med hensyn til å kunne betjene medlemmenes/kundenes behov 
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Her ser vi også en spredning i resultatene sammenlagt (se figur 7). 

 

Her er igjen TTOenes vurdering høy, med 100 % «i stor grad». For de øvrige er bildet 

nokså blandet, med en fordeling rundt «i middels grad»; interessant nok svarer ingen i 

næringsklyngene «i stor grad». Næringslivsorganisasjoner ligger på «i middels grad». 

 

Hva er den største utfordringen for din virksomhet i årene som kommer (IPR-messig)? 

 

På dette spørsmålet har respondentene gitt kommentarer, de antatt viktigste er 

sammenfattet her. Blant forskningsparker/kunnskapsparker/inkubatorer pekes det på 

manglende (lokal) tilgang på kompetanse og veiledning, ikke bare innen industrielle 

rettigheter men også innen forståelse av immaterielle ressurser i verdiskapingen. Tidlig, 

obligatorisk veiledning av kyndige for alle bedrifter blir foreslått for å bøte på dette. Av 

spesifikke emner ellers nevnes verdifastsettelse av immaterielle rettigheter og 

immaterielle rettigheter innenfor digitale tjenester. 

 

For næringshagene kan behovet for IR-tjenester synes noe mindre enn for gruppen over, 

men noen opplever å ha for lav kompetanse til å kunne gi råd selv, de må derfor henvise 

videre. God nok kompetanse og oversikt over kontaktpersoner er derfor utfordringer for 

denne gruppen. Av spesifikke temaer framstår kost/nytte-vurdering som særlig relevant 

for flere. 

 

Også klyngene er inne på behov for bedre kompetanse, hjelp ved vurdering av 

kost/nytte, og etablering av god IPR-strategi. 

 

Flere patentkontorer ser imidlertid konkurransen fra utenlandske aktører og prispress 

som den største utfordringen. Noen ser imidlertid utover egen næring og peker også på 

næringslivets lave kompetanse og behovet for økt oppmerksomhet om immaterialretten i 

utdanning. Spesielt innen studier eller emner der innovasjon og næringsutvikling vil finne 

sted, og innen næringsområder rettet mot eksport. Også advokater tar opp utfordringer 

for næringslivet ved ikke å sikre rettigheter tidlig nok i prosessen. 

 

 

 

Om eget tjenestetilbud, bruk av tjenester fra andre og viderehenvisning 
Tjenestetilbud – eget: En stor andel tilbyr råd om forretningsmessig utnyttelse og råd om 

sikring av immaterielle verdier, dernest følger bistand ved utforming av IPR-strategi og 

veiledning om regelverk (se figur 8). 
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Figur 20. Eget tjenestetilbud relatert til immaterielle verdier og rettigheter – respondentene sett under ett (N = 69). 

Når vi ser på hvem som tilbyr hva, er det klart at de profesjonelle IR-aktørene dekker det 

meste (TTOer, patentkontorer, advokatkontorer, andre IPR-rådgivere), unntatt forsikring, 

der kun TTOene har angitt aktivitet. 

 

Forskningsparker osv, næringshager og næringsklynger har i grove trekk 

hovedoppmerksomhet om råd om forretningsmessig utnyttelse og om sikring av 

immaterielle verdier samt i noen grad veiledning om regelverk. Forskningsparkene 

dekker også noen mer krevende tjenester som bistand ved utforming av IR-strategi og 

kurs. 

 

Bruk av eksterne tjenester: Her er juridisk bistand, hjelp med søknader, forundersøkelser 

og IPR-kurs de tjenesteområdene som flest har krysset av (se figur 9).  
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Figur 21. Respondentenes bruk av tjenester relatert til immaterielle verdier og rettigheter (N = 69) 

 

Når vi ser hvem som benytter hvilke tjenester, er ekspertmiljøenes tjenestebruk i større 

grad samlet om enkelte tjenesteområder, mens næringshager og næringsklynger bruker 

et større spekter av eksterne tjenester. 

 

 

Hvilke aktører henviser dere til /bruker dere for å dekke behovet for tjenester relatert til 

immaterielle verdier og rettigheter? 

 

Her er samlet sett andelen som henviser til eller benytter Innovasjon Norge og 

Patentstyret høyest (hhv 64 % og 62 %), dernest følger norske patentkontorer (54), 

norske advokatkontorer (38) samt andre norske IPR-rådgivere og utenlandske 

patenkontorer (begge 30%), som vist i figur 10. 
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Figur 22. Hvilke aktører henviser respondentene til for å dekke behovet for tjenester relatert til immaterielle verdier og 

rettigheter.. 

 

Her er det forskningsparker m/fl, næringshager og næringsklynger som har størst andel 

som henviser til Innovasjon Norge, mens advokatkontorer, TTO-er og andre IPR-

rådgivere i noe større grad henviser til Patentstyret. 

 

TTOer, patentkontorer, advokatkontorer og andre IPR-rådgivere henviser i stor grad til 

utenlandske eksperter og rådgivere, dette skjer i liten eller ingen grad for 

næringshagenes og næringsklyngenes del. 

 

De som har krysset av for «andre» har blant annet nevnt TTOer, IPIN og 

forskningsparker. 

 

 

Oppfatninger om udekkede tjenestebehov innen immaterialrettsområdet. 
 

Her er svarene fordelt på alle tjenesteforslagene, men råd om forretningsmessig 

utnyttelse, utforming av IPR-strategi, råd om sikring av immaterielle verdier samt 

verdifastsettelse får alle tilslutning fra 29 % eller flere innen respondentgruppene (se 

figur 11). 
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Figur 23. Respondentenes syn på udekkede tjenestebehov innen immaterielle verdier og rettigheter. 

Når vi ser på respondentenes angivelser av udekkede behov, peker TTOene på en rekke 

tjenester, dels forretnings- og strategirelaterte, dels rene immaterialrettstjenester. 

 

Forskningsparker/kunnskapsparker/inkubatorer peker spesielt på råd om 

forretningsmessig utnyttelse, råd om sikring av immaterielle verdier, verdifastsettelse og 

avtaleutforming, men også på andre tjenester.  

 

For næringshager og næringsklynger er svarene mer spredt på flere av de foreslåtte 

tjenestene, men råd om forretningsmessig utnyttelse og veiledning om regelverk, 

søknadsprosesser osv skårer høyt blant begge disse.  

 

Svarene for patentkontorer viser at bare konkurrentovervåking og bistand ved kjøp og 

salg av rettigheter får tilslutning fra mer enn én respondent, ellers er svarene fordelt på 

flere ulike tjenester. 

 

Blant advokatene trekkes analyse av handlefrihet fram av over halvparten, deretter 

følger råd om forretningsmessig utnyttelse, verdifastsettelse og konkurrentovervåking, 

alle på samme nivå. 

 

Næringslivsorganisasjonene trekker fram råd om forretningsmessig utnyttelse, utforming 

av IPR-strategi og IPR-kurs som tjenester med utilstrekkelig tilbud. 

 

Som vi ser er derfor fordelingen til en viss grad forskjellig, men råd om forretningsmessig 

utnyttelse, bistand ved utforming av IPR-strategi og verdifastsettelse nevnes av de aller 

fleste, om enn med litt varierende respondentandel. 
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Opplevelsen av veiledningstilbudet fra Patentstyret og Innovasjon Norge mht tydelighet, 

oversiktlighet, tilpasning til egen virksomhet og kunders medlemmers behov. 

 

 

 
Figur 24. Respondentenes opplevelse av Patentstyrets og Innovasjon Norges veilednings-/rådgivningstilbud innen 

immaterielle verdier og rettigheter. 

 

Som det framgår (figur 12) er gjennomsnittlig skår høyere for Patentstyret enn for 

Innovasjon Norge om vi ser svarene under ett. Om vi ser på hva de ulike 

respondentgruppene svarer, ser imidlertid respondentens kontakt med – og 

(presumptivt) kjennskap til henholdsvis Patentstyret og Innovasjon Norge – ut for å 

påvirke svarene. I tillegg ser vi at respondenter som har kunder som ikke er i typisk 

målgruppe gir lav skår på tilpasning til egne medlemmers/kunders behov. Dette betyr 

ikke at tjenestene ikke er relevante for andre(s) målgrupper, og det er derfor nyttig 

informasjon i svarene fra de ulike respondentgruppene. 

 

Tydelig: For Patentstyret svarer advokater og næringslivsorganisasjoner «i stor grad» 

(100%) mens 71 % av respondenter fra patentkontorene svarer det samme. Innenfor 

gruppen med innovasjonsaktører svarer 93 % av  forskningsparker/kunnskaps-

parker/inkubatorer «i middels grad» eller «i stor grad», næringshager 73 % og 

næringsklynger 38 %. For TTOer svarer 75 % til sammen i middels og stor grad men 

25 % svarer «vet ikke». Blant næringsklyngene svarer hele 56 % «vet ikke». 

 

For Innovasjon Norge svarer næringslivsorganisasjoner og advokater også overveiende «i 

stor grad» (henholdsvis 100% og 43 %). Ellers ser vi at miljøer som presumptivt kjenner 

Innovasjon Norges tjenester, dvs. næringslivsorganisasjoner, forskningsparker etc og 

næringsklynger gjennomgående opplever tilbudet som noe tydeligere (i middels og stor 

grad fra 61 til 100 %), enn eksempelvis næringshager, patentkontorer samt TTOer og 

andre IPR-rådgivere (i middels og stor grad fra 57 til 25 %). 

 

Oversiktlig: For Patentstyret ligger tyngden av svarene på middels eller stor grad for 

grupper som kan antas å være godt kjent med Patentstyret, med spesielt høy skår fra 

næringslivsorganisasjoner, advokatkontorer og patentkontorer.  



 

72 

 

For næringsklynger og næringshager er det en andel som svarer «i liten grad», og 

spesielt blant næringsklynger og TTOer svarer mange «vet ikke» (henholdsvis 56 % og 

25 %).  

 

For Innovasjon Norge er det flere som svarer i liten grad, e.g. 75 % av TTOene og 43 % 

av patentkontorene. For innovasjonsaktørene ellers er imidlertid skåren rundt middels, 

mens næringshager og spesielt næringsklynger og advokater har mange som svarer «vet 

ikke» (henholdsvis 13 %, 33 % og 43 %). 

 

Tilpasset egen virksomhets behov. For Patentstyrets tjenester uttrykker spesielt 

advokatkontorer (86 %) og næringslivsorganisasjoner (100%) stor grad av tilpasning til 

deres behov, deretter følger patentkontorer sentrert noe over middels. Så ser vi at 

forskningsparker, næringshager og næringsklynger er mer sentrert rundt middels. I 

næringsklyngene uttrykker imidlertid en betydelig andel «vet ikke» (56 %). Det er 

påfallende at TTOene enten opplever Patentstyrets tjenester som i liten grad tilpasset 

(25 %) eller svarer «vet ikke» (50 %), dette kan skyldes at TTOene i stor grad forholder 

seg til utenlandske patentkontorer, har høy intern kompetanse selv og derfor i liten grad 

benytter Patentstyrets tjenester. 

 

For Innovasjon Norge uttrykker TTOene og Andre IPR-rådgivere at IPR-rådgivningen i 

liten grad er tilpasset deres behov (henholdsvis 75 % og 100 %). 

Næringslivsorganisasjoner opplever imidlertid stor grad av tilpasning til eget behov 

(100 %). Andre innovasjonsaktørers svar er fordelt rundt middels, men for 

næringshager, næringsklynger og spesielt for advokatkontorer er det mange som svarer 

«vet ikke» (henholdsvis 20, 22 og 43 %).   

 

Tilpasset kunders/medlemmers behov  

For Patentstyrets del ser vi igjen at advokatkontorer og næringslivsorganisasjoner 

opplever veiledningstilbudet som i stor grad tilpasset deres kunders/medlemmers behov 

(100 %). Patentkontorer og innovasjonsaktører (forskningsparker etc, næringshager, 

næringsklynger) opplever tilbudet som rundt middels eller over dette mht tilpasning. Det 

er igjen påfallende at TTOene opplever tilbudet som i liten/middels grad tilpasset 

kundenes behov (samlet 50%) men halvparten svarer «vet ikke». Det er også mange i 

næringsklyngene som svarer vet ikke (56 %), dette kan indikere at respondentene er lite 

kjent med veiledningstilbudet. 

 

For Innovasjon Norges del ser vi også ytterpunkter, ved at næringslivsorganisasjoner 

anser rådgivningstilbudet som tilpasset egne medlemmers behov (100 %), mens 

gruppen Andre IPR-rådgivere anser det tilpasset i liten grad (100 %), tilsvarende gjelder 

TTOene (der 75 % svarer «i liten grad», 25 % «i middels grad»). Blant patentkontorer og 

advokatkontorer er skåren rundt middels eller høyere, men hele 43 % av advokatene 

uttrykker «vet ikke». Også blant næringsklynger og næringshager er andelen som svarer 

«vet ikke» relativt høy som for spørsmålet over (hhv 33 og 27 %), noe som kan være en 

indikasjon på behov for kunnskap om tjenestetilbudet. 

 

Svarene på disse fire spørsmålene kan tyde på at aktører som ikke finner tjenestene 

relevante for egen virksomhet heller ikke anser tjenestene som relevante for egne 

kunder/medlemmer. Kundekretsen vil gjenspeile det primære tjenestetilbudet. Dette til 

tross vil det eksempelvis være naturlig å tenke at forskere eller virksomheter i kontakt 

TTOene vil kunne ha samme nytte av Patentstyrets og Innovasjon Norges tjenester som 

andre virksomheter eller oppfinnere. Selv om påvirkning via innovasjonsaktører virker 

hensiktsmessig for å øke grunnleggende kunnskap, kan det derfor være viktig også å ha 

tjenestetilbud som enten er rettet direkte til de ulike virksomhetene/kundene, eller der et 

slikt tilbud etableres gjennom samarbeid og koordinering. 
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Andre kommentarer eller innspill til offentlige aktører 

Ikke alle respondentene har kommet med innspill; enkelte er godt fornøyd med 

tjenestetilbudet, men nedenfor følger et utvalg av innspillene som er mottatt. 

 

Forskningsparker/kunnskapsparker/inkubatorer er opptatt av bruken av immaterialretten 

som strategisk verktøy, også på tilstøtende områder som avtaler og kontrakter. Noen 

peker på viktigheten av å utnytte hverandres ekspertise, og andre er inne på behovet for 

samordning og samtidig deltakelse på felles arrangementer, framfor separate tilbud. 

 

Næringshagene uttrykker et savn av enkel og oversiktlig informasjon som er lett 

tilgjengelig, og er opptatt av at det legges mer vekt på når bruk av IR kan være 

hensiktsmessig og ikke. Flere foreslår felles kurs for deler av VMA som arbeider ut mot 

gründere og virksomheter. En felles oversikt over hva det offentlige tilbyr til hvem, som 

kan benyttes overfor bedriftene foreslås. 

 

Tilsvarende behov som antydet over for opplæring flagges også fra klyngene, som 

eksempelvis kurs for prosjektledelse i klynger. Forenkling av søknadsprosesser for 

økonomisk støtte kan indirekte bidra til at flere søker om patent. Noen stiller spørsmål 

ved om det er hensiktsmessig å bygge opp parallell kompetanse i andre etater når 

Patentstyret er «den beste fagetaten på IPR», og tenker at IN, Forskningsrådet og SIVA 

heller bør henvise spørsmål videre til Patentstyret. Hos NCEene flagges det et det er 

viktig å gjøre virksomhetene i stand til å ta beslutninger om bruk av IPR som strategisk 

virkemiddel, mens hjelp til gjennomføringen (skriving av søknader osv) kan søkes 

annetsteds. 

 

Advokatkontorene peker på at kunder som kommer til dem har hatt utilstrekkelig 

oppmerksomhet om hensiktsmessige avtaler på plass i tidlig fase. Dette kan avhjelpes 

med økt kompetanse i forhandlingsstrategi og kontraktsutforming. Bedre samarbeid 

mellom offentlige og private aktører etterlyses også. 

 

Patentkontorene tar (også her) opp at Patentstyrets hovedrolle er myndighetsrollen, som 

ikke må omfatte saksrelaterte anbefalinger som kan gi interessekonflikter 

[habilitetsutfordringer]. Andre peker imidlertid på at Patentstyret også har utviklet god 

forståelse for næringslivets behov og utfordringer i bred forstand, og bør videreutvikle 

denne veiledningstjeneste. For andre aktører bør god henvisningskompetanse være 

tilstrekkelig, etter respondentens mening. Også behovet for rolleavklaring mellom 

aktørene og kommunisering av denne slik at det blir tydelig hvem som kan hjelpe til med 

hva. 

 

Om det offentlige tjenestetilbudet – utfyller aktørene hverandre,  er det behov for 
samordning/koordinering? 
I hvilken grad opplever du at de offentlige aktørene* utfyller hverandre med hensyn til 

tjenester knyttet til immaterielle verdier og rettigheter (IPR)?   

(*Innovasjon Norge, Patentstyret, Forskningsrådet, SIVA eller andre) 
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Figur 25. I hvilken grad respondentene anser at offentlige aktører utfyller hverandre med hensyn til tjenester knyttet til 

immaterielle verdier og rettigheter  

På spørsmålet om hvorvidt offentlige aktører utfyller hverandre med hensyn til tjenester, 

ligger snittet i underkant av «i middels grad». Kun næringslivsorganisasjoner uttrykker 

entydig «i stor grad», hos andre ses alle svaralternativene, med en hovedtyngde rundt 

middels. Hos advokatkontorer, næringshager og næringsklynger er andelen «vet ikke» 

relativt høy (fra 29 til 44 %). Dette kan indikere at kunnskapen om tjenestene er noe 

mangelfull. 

 

I hvilken grad vil en bedre samordning/koordinering av offentlige tjenester knyttet til 

immaterielle verdier og rettigheter etter din mening være hensiktsmessig? 

 

 
Figur 26. I hvilken grad mener respondentene at  en bedre samordning/koordinering av offentlige tjenester knyttet til 

immaterielle verdier og rettigheter vil være hensiktsmessig 

For svarene samlet er det en klar overvekt av svaret «i stor grad» (62 %, N=69). 

 

Når vi ser på holdningen til spørsmålet blant de ulike respondentene, ser vi imidlertid at 

næringslivsorganisasjoner svarer «i middels grad», og kun blant Andre IPR-rådgivere har 

respondenter uttrykt at det «i liten grad» er hensiktsmessig med bedre samordning 

(50%, de øvrige 50% av disse svarer «i middels grad»). Advokatkontorer har høyest 

andel i kategorien «vet ikke (43 %). 

 

 

Vurdering av funn i særlige krysstabeller – alternativ respondentinndeling. 
 

For å få fram noen flere detaljer fra undersøkelsen er det sett på ytterligere 

krysstabeller. Da respondentene er gruppert på en litt annen måte enn i rapporteringen 

over, omtales disse separat i det følgende. Forskjellen består i hovedsak i at en 

respondent som oppga å være fra universitet, er lagt sammen med TTO-ene,  andre 
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rådgivere er slått sammen med TTOene og respondenter fra næringsklynger er delt inn i 

Arena og NCE/GCE13. Næringslivsorganisasjoner (én respondent) er utelatt. 

 

Fordeling av medlemmer/kunders etter virksomhetsstørrelse 
 

 
Figur 27. Fordeling av medlemmer/kunder etter virksomhetsstørrelse – alternativ gruppering. 

 

 

For aktører som har angitt mer enn én størrelseskategori for medlemmer/kunder, er 

fordelingen som vist over. Vi ser klart hvordan tyngdepunktet i kundenes størrelse 

varierer: Kunder innen forskningspark/kunnskapspark/inkubator og næringshage har 

jevnt over færre antall ansatte enn klyngebedriftene, og spesielt NCE/GCE-kategorien 

angir mange medlemmer med over 100 ansatte. Patentkontorer betjener virksomheter 

av alle størrelser, mens hovedtyngden av advokatkontorenes kunder har fra 21 ansatte 

og oppover. 

 

Fordeling på oppstartsbedrift/gründer og universiteter 

 
Figur 28. Fordeling av medlemmer/kunder etter kategori – alternativ respondentinndeling 

                                           
13 NCE = Norwegian Center of Expertise, GCE = Global Center of Expertise 
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I figuren over (figur 16) ser vi at universitetsansatte forskere også opptrer innen 

kategorien  forskningspark/kunnskapspark/inkubator, i noen grad også i klyngene, 

spesielt hos NCE/GCE-er, samt hos patentkontorer. Naturlig nok dominerer de hos 

TTOene, men er ikke kunder hos advokatkontorer. I kategorien andre har 

respondendtene nevnt engeinvestorer, venturefond, kommuner/kommunale foretak og 

fylkeskommuner. 

 

Inndeling av tjenester etter tjenestens art 
Respondentenes svar på tjenestetilbud, hvilke tjenester de skaffer fra andre tilbydere og 

vurderingen av underdekkede tjenestebehov er gruppert i fire kategorier for å visualisere 

bedre hvordan svarene fordeler seg, som vist i tabellen nedenfor. I grove trekk er 

tjenestens kompleksitet økende mot høyre i tabellen. 

 
Basale tjenester: 
kurs, hjelp med 
søknadsutforming, 
veiledning om 
regelverk; annet 

 

Veiledning i 
forretningmessig 
anvendelse, sikring av 
verdier, IR-
strategiutforming 

Konkurrentoppfølging, 
håndhevelse 

Juridisk 
rådgivning, 
avtaleutforming, 
lisensiering, kjøp 
og salg 

Ingen 
tjeneste 
el  
Vet ikke 

IPR-kurs Forundersøkelser 
(nyhetssøk, 
teknikkoversikt, 
patenterbarhetsvurdering 

eller annet) 

Konkurrentovervåking Verdifastsettelse av 
immaterielle 
rettigheter 

 

Utforming av 
søknader (patent, 
varemerke og 
design) 

Råd om 
forretningsmessig 
utnyttelse av IPR i en 
innovasjonsprosess 

Analyse av handlefrihet 
(Freedom to operate) 

Bistand ved 
lisensiering 

Veiledning om 
regelverk, 
søknadsprosess og 
priser relatert til 
immaterielle 
rettigheter 

Råd om sikring av 
immaterielle verdier 
(patent, varemerke, 
design, åndsverk, m.fl.) 

Forsikring for 
håndhevelse av IPR 

Juridisk bistand 

Annet Bistand ved utforming av 
IPR-strategi 

Håndhevelse av 
immaterielle rettigheter 

Avtaleutforming 
 

Bistand ved kjøp 
og salg av 

rettigheter 

 

Figurene nedenfor viser antall avkryssede alternativer per respondent innen hver 

respondentgruppe, og viser derfor i noen grad både relativ fordeling og bredde i 

tjenester, for henholdsvis omfang av leverte tjenester, henvisninger osv.  

 

Eget tjenestetilbud. 
I figur 17 nedenfor ser vi hvordan respondentenes eget tjenestetilbud fordeler seg om vi 

grupper tjenestene som angitt i tabellen over. 
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Figur 29. Respondentgruppenes egen tjenesteytelse (gruppert) – alternativ respondentinndeling. Figuren viser antall 

tjenester krysset av pr respondent innen hver tjenestekategori, for de ulike respondentgruppene. 

 

 

Av figuren ser vi tydelig at tjenestetilbudet hos SIVA-aktørene og klyngene i hovedsak 

dreier seg om veiledning i forretningsmessige aspekter (samt noe basale tjenester og 

juridisk rådgivning for noen). Andelen som ikke tilbyr tjenester er også markant hos 

Arena-klynger, til en viss grad også hos næringshager og NCE/GCE-klynger. Blant 

profftilbyderne ser vi at de dekker hele spekteret, men med størst innslag av de mer 

avanserte tjenestene (se figur 17). 
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Tjenester fra andre leverandører 

 

Figur 30. Respondentgruppenes bruk av eksterne tjenesteleveranser (gruppert) – alternativ respondentinndeling. Figuren 

viser antall tjenester krysset av pr respondent innen hver tjenestekategori, for de ulike respondentgruppene. 

 
Figuren over viser klart at alle respondentgrupperingene som har bedriftsmedlemmer 

henviser sine kunder til eksterne tjenesteytere for alle tjenesteområdene, med størst 

andel innen forretningsmessige aspekter, basale tjenester og juridisk rådgivning. Blant 

aktører i SIVA-nettverket og  klyngene er det forskningsparker/kunnskaps-

parker/inkubatorer som i størst grad angir at de henviser til andre tjenesteleverandører. 

Ekspertrådgivere benytter også eksterne leverandører innen alle tjenesteområder: 

Patentkontorene benytter en høyere andel ekstern bistand til juridiske spørsmål, mens 

advokatkontorer spesielt benytter eksterne innen forretningsmessige spørsmål.  

 

 

Hvilke udekkede behov ser interessentene – kategoribasert. 
I figuren under ser vi for den samme inndelingen av tjenestekategorier hvordan 

respondentene anser at det foreligger et udekket behov. 
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Figur 31. Respondentgruppenes oppfatning av utilstrekkelig dekkede tjenestebehov hos bedrifter/gründere/andre – alternativ 

respondentinndeling. Figuren viser antall tjenester krysset av pr respondent innen hver tjenestekategori, for de ulike 

respondentgruppene. 

 
I hovedtrekk ser vi blant forskningsparker/kunnskapsparker/inkubatorer er det flest som 

ser underdekket behov innen forretningsmessig veiledning og juridisk rådgivning/kjøp og 

salg, men også innen konkurrentoppfølging og håndhevelse (underlagsdata viser at det 

er forsikring for håndhevelse og håndhevelse som skårer mest blant disse). For 

næringshager og  næringsklynger ser vi derimot at basale tjenester, forretningsmessig 

anvendelse og juridisk rådgivning anses underdekket av flest respondenter. De 

profesjonelle rådgiverne ser et underdekket behov innen alle tjenesteområder, men med 

noe større vekt på avanserte tjenester, spesielt for TTOer og advokatkontorer. 

 

For å få et reelt inntrykk av hvor stor andel av respondentene som anser at det er 

underdekning av ulike tjenester, er andelen (%) av respondenter som har krysset av for 

de ulike tjenestegrupperingene angitt i figuren nedenfor (figur 20). 
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Figur 32. Respondentgruppenes oppfatning av utilstrekkelig dekkede tjenestebehov hos bedrifter/gründere/andre. Figuren 

viser antall tjenester krysset av pr respondent innen hver tjenestekategori 

 

Som det framgår er veiledning innen forretningsmessige aspekter det tjenesteområdet 

som flest mener er for lite dekket. Dernest følger juridiske tjenester /kjøp og salg og 

basale tjenester.  

 

Oppsummering 
Respondenter og «demografi» 

Respondentene kan grovt grupperes i om de i hovedsak yter tjenester innen 

immaterialrettsområdet (proffrådgivere) 

 TTOer  

 patenkontorer 

 advokatkontorer 

 andre IPR-rådgivere 

og virksomheter der dette kun er en mindre sentral/sporadisk del av tjenestetilbudet 

(innovasjonsaktører) 

 forskningsparker osv,  

 næringshager og  

 næringsklynger. 

 

Kunder innen forskningspark/kunnskapspark/inkubator og næringshage har jevnt over 

færre årsverk en klyngebedriftene, og spesielt NCE/GCE-kategorien har større 

virksomheter. Patentkontorer betjener virksomheter av alle størrelser, mens 

hovedtyngden av advokatkontorenes kunder har fra 21 årsverk og oppover. 

 

Relevansen av temaer knyttet til immaterielle verdier og rettigheter for 

kunder/medlemmer 

For alle respondentgruppene er det noen som angir at IR-spørsmål er relevant for deres 

virker kunder/medlemmer, 85 % svarer «i middels grad» eller «i stor grad», men 

svarene varierer med hva de har som tjenesteområde selv. Svarene må derfor forstås ut 

fra dette. 

 

 



 

81 

 

 

Vurdering av egen kompetanse  

Egen kompetanse på IR varierer også med hva aktørene steller med, fra meget god hos 

TTOer til svært varierende (fra meget begrenset til god) hos eksempelvis næringshager. 

Funnene indikerer et potensial for forbedringer hos forskningsparker, næringshager og 

næringsklynger, tiltak må imidlertid avveies mot opplevd relevans. 

 

I hvilken grad virksomhetenes kompetanse er tilstrekkelig for å betjene 

medlemmer/kunder  

Svarene variere omtrent som vurderingen av egen kompetanse. Dette kan indikere 

behov for styrking av IR-kompetanse spesielt hos aktører som har forretningsutvikling 

som viktigste tjenestefelt (dvs som ikke arbeider primært med immaterialrettstjenester). 

 

De vanligste utfordringene 

Bildet av hva som representerer vanlige utfordring varierer noe med respondentens eget 

ståsted, men alle peker på manglende kunnskap på området som den klart viktigste 

utfordringen. 

 

Eget tjenestetilbud 

Tjenestetilbudet hos SIVA-aktørene og klyngene dreier seg i hovedsak om veiledning i 

forretningsmessige aspekter (samt noe basale tjenester og juridisk rådgivning for noen). 

Andelen som ikke tilbyr tjenester er også markant hos Arena-klynger, til en viss grad 

også hos næringshager og NCE/GCE-klynger. Blant profftilbyderne ser vi at de dekker 

hele spekteret, men med stigende innslag av juridisk rådgivning når vi går fra 

patentkontorer til TTOer og advokatkontorer. I forskningsparkene dekkes også noen mer 

krevende tjenester som bistand ved utforming av IR-strategi og kurs. 

 

Bruk av tjenester fra andre 

Ekspertmiljøenes tjenestebruk (ekstern) er i større grad samlet om enkelte 

tjenesteområder, mens næringshager og næringsklynger bruker et større spekter av 

eksterne tjenester. 

 

Hvem henviser de videre til 

Respondentene henviser i stor grad sine kunder til Innovasjon Norge og Patentstyret, 

innovasjonsaktørene mer til Innovasjon Norge, ekspertmiljøer mer til Patentstyret. 

 

Oppfatning av udekkede tjenestebehov 

Tjenester som ikke er dekket godt nok i dag er etter respondentenes mening kan 

sammenfattes med at råd om forretningsmessig utnyttelse, bistand ved utforming av 

IPR-strategi og verdifastsettelse nevnes av de aller fleste, om enn med litt varierende 

respondentandel. Blant forskningsparker/kunnskapsparker/inkubatorer er det flest som 

ser underdekket behov innen forretningsmessig veiledning og juridisk rådgivning/kjøp og 

salg, men også innen konkurrentoppfølging og håndhevelse. For næringshager og  

næringsklynger ser vi derimot at basale tjenester, forretningsmessig anvendelse og 

juridisk rådgivning anses underdekket av flest respondenter. De profesjonelle rådgiverne 

ser et underdekket behov innenfor alle tjenesteområder, men med noe større vekt på 

avanserte tjenester, spesielt for TTOer og advokatkontorer.  

 

 

Opplevelsen av veiledningstilbudet fra Patentstyret og Innovasjon Norge mht tydelighet, 

oversiktlighet, tilpasning til egen virksomhet og kunders medlemmers behov 

Svarene på spørsmål om opplevelse av Patentstyrets og Innovasjon Norges 

tjenestetilbud (veiledning/rådgivning mht tydelighet, oversiktlighet, tilpasning til egen 

virksomhets behov og tilpasning til kunders/medlemmers behov, viser en del 

interessante trekk: 

Aktører som ikke finner tjenestene relevante for egen virksomhet anser heller ikke 

tjenestene som relevante for egne kunder/medlemmer. Selv om påvirkning via 
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innovasjonsaktører virker hensiktsmessig for å øke grunnleggende kunnskap, må slike 

tjenestetilbud enten kvalitetssikres ved samarbeid med tilbyderne eller styrkes med 

parallelle tjenestetilbud. 

 

Utfyller offentlige tilbud hverandre 

Svar på spørsmål om i hvilken grad tjenestetilbudene offentlige aktører utfyller 

hverandre indikerer at tjenestene antakelig er for dårlig kjent, dels ved stor «vet ikke»-

andel, dels grunnet stor sprik i svarene fra enkelte aktører. 

 

Vil bedre samordning/koordinering være hensiktsmessig 

Svarene på spørsmål om hvorvidt bedre samordning/koordinering av offentlige tjeneter 

vil være hensiktsmessig er overveiende «i stor grad». Næringslivsorganisasjoner svarer 

imidlertid «i middels grad». Advokater har høyt innslag av «vet ikke». Tolkning må derfor 

ta høyde for begrenset kjennskap til tjenestetilbudet.  

 

 

Oppsummering av funn med relevans for prosjektet «Samlet veiledningstjeneste». 
 

o For alle respondentgruppene framstår temaet immaterielle verdier og rettigheter 

relevant i større eller mindre grad. 

o Det er stor enighet om at manglende kunnskap om immaterialrettsområdet hos 

respondentenes kunder eller medlemmer er den vanligste utfordringen. Andre 

trekker fram høye kostnader knyttet til sikring av IR og kost/nytte-vurderinger og 

synes dette er vanskelig, deretter nevnes utforming av søknader, manglende 

beskyttelse og tidkrevende prosesser av flere. 

o Tjenestetilbudet som SIVA-aktørene og klyngene yter dreier seg i hovedsak om 

veiledning i forretningsmessige aspekter (samt noe basale IR-tjenester og juridisk 

rådgivning for noen). Andelen som ikke tilbyr tjenester er også markant hos Arena-

klynger, til en viss grad også hos næringshager og NCE/GCE-klynger. Proffrådgiverne 

dekker hele spekteret, men med større innslag av juridisk rådgivning, stigende i 

rekkefølgen patentkontorer, TTOer og advokatkontorer. 

o Det er et klart behov for styrking av kompetansen hos virksomheter i SIVA-

nettverket og klyngene med tanke på å øke basiskunnskap om IR og 

henvisningskompetansen 

o Alle respondentgrupperingene som har bedriftsmedlemmer henviser sine kunder til 

eksterne tjenesteytere for alle tjenesteområdene, med størst andel innen 

forretningsmessige aspekter, basale tjenester og juridisk rådgivning. 

Ekspertrådgivere benytter også eksterne leverandører innen alle tjenesteområder: 

Patentkontorene benytter en høyere andel ekstern bistand til juridiske spørsmål, 

mens advokatkontorer spesielt benytter eksterne innen forretningsmessige spørsmål. 

o Respondentene henviser i stor grad sine kunder til Innovasjon Norge og Patentstyret, 

innovasjonsaktørene mer til Innovasjon Norge, ekspertmiljøer mer til Patentstyret. 

o Fire tjenestebehov trekkes fram av de fleste som utilstrekkelig dekket (må ses i lys 

av at et flertall av respondentene er innovasjonsaktører som i hovedsak er opptatt av 

forretningsmessige spørsmål): 

 råd om forretningsmessig utnyttelse  

 utforming av IPR-strategi 

 råd om sikring av immaterielle verdier  

 verdifastsettelse 

o I tillegg skårer hjelp til søknadsprosesser, veiledning i regelverk,  handlefrihet (FTO), 

konkurrentovervåkning, bistand ved lisensiering og kurs høyt hos enkelte eller flere 

respondentgrupper (gjenspeiler særlige behov hos disse). 

 

Ved gruppering av tjenester er forretningsrelaterte tjenester, basal veiledning om IR 

og juridisk veiledning de tjenesteområdene som anses utilstrekkelig dekket av flest 

respondenter.  
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o Interessentgruppenes vurdering av tjenester og kunder/medlemmers tjenestebehov 

synes i noen grad å gjenspeile eget arbeids-/interessefelt og egen kompetanse. 

Resultatene må vurderes i lys av dette. 

o En overvekt av respondenter mener bedre samordning/koordinering av det offentlige 

tjenestetilbudet vil være hensiktsmessig, og flere respondenter peker på viktighet av 

å synliggjøre rollefordeling. 

o Det kan se ut for at Patentstyrets og Innovasjon Norges tjenester i (for) liten grad er 

kjent blant viktige interessenter; svarene indikerer at kjennskapen til disse 

tjenestene er selektiv – det er derfor nødvendig å gjøre disse tilstrekkelig kjent, også 

blant proffrådgivere.  

o På spørsmålene om hvorvidt de offentlige aktørene utfyller hverandre svarer de 

fleste «i middels grad». Når det gjelder behovet for en bedre 

samordning/koordinering av tjenestetilbudet, svarer de aller fleste «i stor grad» og 

det er ikke store variasjoner blant respondentene. Isolert sett har disse svarene lav 

nytteverdi (vanskelig å si hva vi kan gjøre med disse). Men når svarene ses i 

sammenheng med kommentarene gitt i de åpne spørsmålene, kommer det frem 

blant annet at det etterlyses en bedre synliggjøring av eksisterende tilbud, bedre 

koordinering blant aktørene, synliggjøring av kost/nytte ved beskyttelse og 

utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter og en bred tilnærming til feltet, slik 

at tjenester tilbys der og når behovet oppstår. 
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Vedlegg 1 – Metodiske detaljer, interessentundersøkelsen 
 
Undersøkelsen er sendt ut ved hjelp av Questback til et utvalg epost-adresser hentet fra 

Innovasjon Norges og Patentstyrets kontakter. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 

15 til 28 juni. Det ble purret 2 ganger, og undersøkelsen fikk til sammen 69 svar, noe 

som gir en svarprosent på 35 prosent. Sammenlignet med andre undersøkelser av 

samme type/målgruppe, er dette en ganske god svarprosent. 

 

De ulike gruppenes antall svar og svarprosent er som følger: 

 

  Utvalg 
Antall 
svar Svarprosent 

Forskningspark, 
Kunnskapspark, 
Inkubator 38 13 34 % 

Næringshager 55 15 27 % 

Arena 26 10 38 % 

NCE 31 9 29 % 

Patentkontor/advokat
er 35 16 46 % 

Næringslivsorg. 3 1 33 % 

IP-alliansen 9 5 56 % 

Sum 197 69 35 % 
 

   
 

For de fleste spørsmålene er svarene gruppert etter følgende inndeling: 

Gruppering Antall 

Teknologioverføringsselskap - TTO 4 

Forskningspark/ Kunnskapspark / Inkubator 14 

Næringshage 15 

Næringsklynge 18 

Patentkontor 7 

Advokatkontor 7 

Andre IPR-rådgivere 2 

Næringslivsorganisasjoner 1 

Annet, noter 1 

 

 

For enkelte spørsmål er det gjort en alternativ gruppering av respondentene, der én 

respondent under «annet», som anga universitet som tilhørighet, ble slått sammen med 

TTOer; andre IPR-rådgivere ble slått sammen med patentkontorer og respondenter fra 

næringsklyngene ble delt opp etter tilhørighet i Arena og NCE/GCE. 
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Vedlegg 6 Tilbakemelding fra referansegruppa, samling 2 

Referansegruppa ble forelagt oversikt over hovedutfordringer, løsninger og forslag til 

tiltak ble bedt om å gi tilbakemeldinger på  

 om tiltakene svarer på behovene hos relevante målgrupper,  

 innspill til faktisk gjennomføring og  

 eventuelt andre tiltak. 

Referansegruppa uttrykte at forslagene svarer på faktiske behov. I tillegg kan følgende 

tilbakemeldinger ha relevans: 

 For TTOenes målgrupper er bevisstheten tilstede, men fornemmelse av om ideene 

har verdi er svakere. TTOene ser en mulig måte å spre kompetanse på gjennom 

opplæringsordninger (f.eks. trainee-ordning). 

 Av målgrupper med potensial for heving av kompetanse om immaterielle verdier 

og rettigheter, som kanskje ikke fanges opp av forslagene, er design- og 

reklamebyråer. Disse har for lite kunnskap og bevissthet om IR på vegne av egne 

kunder, ble det hevdet. 

 Patentstyret og profesjonelle rådgivere/fullmektiger og advokater framstår veldig 

konservative og kan gjerne bli mer innovative og bidra til forandring så kundene 

får en bedre opplevelse.  

 Gründere og etablerte bedrifter kan nås på sine egne møteplasser, som messer, 

konferanser og nettverkssamlinger, og er arenaer hvor både offentlige og private 

tjenestetilbydere gjerne kan være «merkbart tilstede» og kreve taletid. 

 Ved styrking av kompetanse hos nøkkelpersoner (kundeveiledere) hos 

innovasjonsaktører og klynger er det viktig at disse deler kunnskapen i egen 

organisasjon. Alle medlemmene bør ha en minimumskunnskap og raskt kunne 

skaffe seg ytterligere kunnskap. Tilsvarende gjelder næringslivsorganisasjoner. 

 Hos innovasjonsaktørenes medlemmer kan fadderordninger mellom likeartede 

virksomheter være nyttig, likeså eksempler (besøk hos) virksomheter som har 

hatt nytte av tjenester som analyse av handlefrihet eller av rettigheter, lokale 

opplæringstiltak inkludert relevante nettsider [verktøy]. 

 For utdanningsinstitusjoner kan praktisk opplæring knyttet til design- og 

produktutviklingsfasene bidra til naturlig tankeprosess mht frihet til utøvelse og 

eventuelle patentsøknader. 

 En oversikt over tilbydere for ulike utviklingsfaser (der immaterielle verdier er 

relevant) mangler, men bør legges på overordnet nivå og ikke for detaljert. 

Utvikling av en slik oversikt kunne være en egnet masteroppgave innen 

innovasjonsfag.  

 Å nå ut med relevant informasjon tidlig er viktig, f.eks ved tildeling av 

etablererstipend eller ved annen kontakt med virkemiddelapparatet. Iprhjelp.no 

bør gjøres bedre kjent. 

 Referansegruppa tar gjerne rolle som høringsinstans ved etablering av en 

markedsplan som skissert. 

Prosjektgruppa mener at kommentarer som angår prioriterte tiltak og bruken av 

referansegruppa som uformell høringsinstans gir nyttige innspill for videre arbeid. For 

TTOene og miljøene de betjener er det ikke foreslått konkrete tiltak siden tilgangen på 

kompetent rådgivning er etablert og kjent blant UoH-sektoren og helseforetakene.   
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Vedlegg 7 – Innspill fra rådgiver-/fullmektigbransjen 

 

 

 

  

  

  

Til Patentstyret ved Otto Scharff  

  

Vurdering av samlet veilednings- og rådgivningstjeneste for immaterielle verdier og 

rettigheter.  

  

  

Bakgrunn:  

  

Patentstyret jobber sammen med Innovasjon Norge, på oppdrag fra Nærings- og 

handelsdepartementet, for å vurdere en samlet veilednings- og rådgivningstjeneste for 

immaterielle verdier og rettigheter. Fra Patentstyret ved Otto Scharff er NPF invitert til å 

komme med innspill gjeldende tjenestetilbud og rollefordeling mellom private aktører 

(NPF) og offentlige aktører (Patentstyret og Innovasjon Norge),  også i forhold til 

eventuell overlapping mellom det offentlige tjenestetilbudet og tjenestetilbudet rådgivere 

i privat sektor i Norge.  

  

  

Forbehold  

  

NPF har ikke vært involvert i prosessen før en henvendelse fra Otto Scharff kom pr e-

post 4. mai 2016, med ønske om tilbakemelding innen 24. mai. Saken har derfor ikke 

vært gjenstand for grundig drøftelse med NPFs medlemmer i foreningens regi. Otto 

antydet at enkeltmedlemmer har uttrykt sitt syn muntlig ved tidligere anledninger.  

  

Private IP rådgivningsfirmaer tilbyr også mer og mindre fullverdig advokat bistand, noe 

som ikke vil diskuteres her da det faller utenfor temaet.  
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Offentlig rådgivningstjeneste:   

  

-Behandle og innvilge rettigheter  

Patentstyret behandler og bevilger rettigheter, og da er det naturlig at 

Patentstyret informerer og veileder om hvordan søke disse rettighetene, formelle 

krav til søknaden, lovens kriterier, hvordan behandlingen foregår, vedlikehold av 

rettighetene etc.  

  

Standardiserte eksempler på hvordan en patentsøknad kan se ut (som 

fiskekrokeksempelet), og kriteriene for hvordan avbildninger som skal brukes ved 

designregistrering kan se ut, bruk av stiplede linjer osv.   

  

-Søk, overvåkning og forundersøkelser  

-Kurs og opplæring av saksbehandlere innenfor patent, varemerke og design.  

-Informasjon og kurs om hva som skal til for å oppnå patent/varemerke/design.  

-Det bør også ligge innenfor Patentstyret tjenestetilbud å fremskaffe informasjon om 

prioritet, internasjonale systemer, at man må søke i hvert land/region osv. er også 

Patentstyret oppgave -Fremskaffe informasjon om eksisterende rettigheter, rettmessige 

eiere, status etc.  

-Informasjon om støtteordninger, skattefunn og andre ulike ordninger som finnes er det 

selvfølgelig også naturlig at myndighetene gjør.  

  

  

Private rådgivningstjeneste  

  

-Utarbeide og behandle patentsøknader/varemerkeregistreringer/design  

-Representere kunder overfor Patentstyret i Patent/Varemerke/Design saker  

-Representere kunder overfor Patentstyret ved konflikter; protester, innsigelser, anker, 

administrativ patentbegrensning, administrativ overprøving, registrering av lisenser, 

overdragelser etc.  

-EP Valideringer  

-Registering av lisensavtaler  

-Inngrepsanalyser  

-Bistand ved rettssaker   

-Tviste- og konfliktløsning  

  

NPF kan ikke se at ovennevnte tjenester representerer noen fare for overlapp, men har 

likevel følgende kommentarer:  

  



 

88 

 

Patentstyret/Innovasjon Norge innehar ikke samme kompetanse som en patent- eller 

varemerkekonsulent. Utforming av patentsøknader og kravskriving er et eget fag og 

danner grunnlaget for oppnåelse av rettigheter. Det er viktig at rådgiverne som utfører 

dette har den nødvendige kompetansen, og her mener vi klart at den kompetansen 

finnes hos private aktører og ikke i PS/Innovasjon Norge.  

  

Det vil heller ikke være etisk forsvarlig om noen av dem gir råd om hvordan krav skal 

skrives, eller krav forstås, fordi de da blander seg inn i en situasjon mellom en 

patentsøker og tredjepart som patentsøker vil hindre. Spesielt ville det være uforsvarlig 

om Patentstyret eller Innovasjon Norge bisto med råd ved påstått patentinngrep. Staten 

skal være en nøytral part og meddele patent eller avslå patentsøknader.  

  

Ytterligere tjenester fra private aktører:  

-Søk inkludert overvåkning og forundersøkelser   

-FTO-analyser  

-Landskapsanalyser  

-IP portefølje forvaltning  

-Strategisk rådgivning  

-IP Due Diligence, inkludert styrkevurderinger  

-Risikovurderinger  

  

Ovennevnte tjenester kan representere en fare for overlapp da dokumenter fremskaffet 

under søk vil kunne være gjenstand for de senere opplistede vurderingstjenestene. Her 

mener vi at PS oppgave skal begrenses til å gjøre søket, mens vår bransje skal være 

forbeholdt å utføre vurderingene. Vi mener også at PS/ Innovasjon Norge ikke innehar 

tilstrekkelig kompetanse for å kunne gjøre slike vurderinger.  

  

NPF mener PS bør avstå fra å gi råd om konkrete utforminger i enkeltsaker, slik som for 

eksempel patentkrav og om hvordan avbildning i designsaker skal være. Når Patentstyret 

gir slike råd, gjøres det slik vi ser det automatisk en vurdering, og Patentstyrets 

vurderinger gis jo vekt i f.eks. retten ved konflikt. Patentstyret bør ikke bidra til den 

konkrete utformingen av en søknad som de senere skal vurdere om oppfyller lovens 

krav.  

  

Vi synes også det blir problematisk om andre statlige organer som Innovasjon Norge gir 

slik konkret rådgivning om utforming i den enkelte sak som et annet statlig organ (PS) 

skal behandle. Slike rådgivningstjenester bør ligge hos de private rådgivningsfirmaene.   

  

Rådgivning om konkret strategi i enkeltsaker krever kjennskap til markedet og andres 

rettigheter, og det er problematisk at myndigheter skal ha en dobbeltrolle i både å gi 

rettigheter og etterpå vurdere  

3.parts oppfinnelser opp mot disse, også for FTO.   
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FTO-søk som Patentstyret gjør i dag kan også være problematisk. Hvis det er slik at 

Patentstyret velger ut relevante dokumenter fra et søk, så har Patentstyret allerede gjort 

en vurdering av om patentkravene i et patent er relevante for produktet FTO-søket 

angår. Vi mener det er riktigere også habilitetsmessig hvis Patentstyret bare oversender 

en lang liste med treff (som det ofte blir i FTOsøk) uten å velge ut konkrete dokumenter.   

  

Søk og forundersøkelser tilbys også av oss på den private siden i dag, og Patentstyret 

har etter vår oppfatning subsidierte priser som er langt under det vår bransje kan tilby, 

og dermed et prismessig konkurransefortrinn. Ved gjensidig respekt for hverandres 

kompetanse kan det tilstrebes gode vilkår for både offentlig og privat 

rådgivningstjeneste. I denne sammenheng vil NPF legge til at vi har et inntrykk av at 

Innovasjon Norge ofte anbefaler bruk av utenlandske (feks engelske) fullmektiger overfor 

norske kunder. NPF mener at Innovasjon Norge i så stor grad som mulig burde stimulere 

til vekst i Norsk næringsliv og dermed bestrebe seg på anbefale private norske 

rådgivningskontorer.  

  

Oppsummering:  

  

Etter NPFs syn bør PS og Innovasjon Norge sine tjenestetilbud omfatte kurs, opplæring 

og informasjon. Videre er det en klar oppgave for Patentstyret å vurdere å innvilge/avslå 

søknader om immaterielle rettigheter. PS tjenestetilbud bør videre omfatte søk og 

forundersøkelser og dermed fremskaffelse av grunnlag for de ulike tjenestetilbud som i 

dag tilbys av private aktører nevnt ovenfor.   

  

NPF mener altså at PS skal avstå fra å utarbeide vurderinger. Den eneste vurderingen 

Patentstyret bør gjøre er den vurdering som må foretas når de har en konkret søknad 

som skal behandles.  

  

  

  

På vegne av NPF  

Anne Sønstevold (leder)  

Mob 9343 5115  

Epost: anne.sonstevold@zacco.com  

 


