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Et bevisst forhold til immaterielle 
rettigheter, er viktig for alle typer 
virksomheter for å administrere, 
beskytte og utnytte bedriftens verdier 
 
 
 
 
DERFOR…… 
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• IPR – kompetanse 
 - Ledelse, styre og medarbeidere 
 - Incentivordninger - skape en IPR kultur 
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Hvem er vi og hva gjør vi? 
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• Etat underlagt Nærings- og fiskeri 
departementet 

• 260 ansatte 
• Behandler søknader om patenter, 

varemerke- og designregistreringer 
• Pådriverrolle 
• Tilbyr kurs, forundersøkelser og 

overvåkning 
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Remmene festes på en 
slik måte at hjelmen 
får perfekt passform.  
 
Du søker Patent 

Patent 

Hjelmens navn ønsker 
du ikke at noen andre 
skal etterligne 
 
Du søker varemerke 

Varemerke 

For hjelmens 
spesielle utseende 
søker man 
designbeskyttelse 

Design 

Skiller seg fra  andre typer rettigheter ved at du får en 
dokumentasjon på eneretten din 
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Patent 
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Patent hva er det? 

 
 

En tidsbegrenset enerett til 
kommersiell utnyttelse av 
en oppfinnelse 
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Kan alt patenteres?  

Ja 
 

• Produkter 
• Fremgangsmåter 
• Anvendelser 
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Nei 
 

• Oppdagelser 
• Vitenskapelige teorier 
• Matematiske metoder  
• Forretningsidé/konsept 
• Opplæringsmetoder o.l. 
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NO327925 

 
• Anvendelse av kullsyre i 

drikker omfattende 
polyumettede fettsyrer (PUFA) 
for å hindre oksidasjon av 
fettsyrene. 
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Kilde: smartfish.no 
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Thomas A. 
Edison’s 
patent på 
grammofonen 
fra 19. februar 
i 1878 

https://www.patentstyret.no/


  

   

Ikke alt bør patenteres 
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Bartetrenere Announciator for the supposed dead 
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Varemerke 
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Hva er varemerker? 

14 

https://www.patentstyret.no/


  

   

Hva må til for at et merke skal kunne 
registreres 

 
 To hovedvilkår: 

– Varemerket må ha særpreg  
 
– Varemerket må ikke være egnet til å forveksles med eldre 

rettigheter 
 

 

I tillegg: 
– Ikke være beskrivende 
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Grader av særpreg 

                          Baby-dry (bleier)? 
                          Mango (klær/matvarer)? 

Swix 

Sterkt registrerbart                                                    Suggestivt           Svakt             Beskrivende     

                                                                                                                                      ureg.bart 

  Godt Brød 
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Ulike typer varemerker 
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• Figurmerker    

 
 

• Ordmerker                   HÅG 
 
 

• Kombinertmerker    
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Design 
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 ”Design er en liten 
lykkeopplevelse ””  

    Design=utseende, 
produktutforming 

https://www.patentstyret.no/


  

   

Hva er design? 

Et design må være en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand 
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Vestre AS 
- unngikk rettssak fordi de hadde registrert designen 
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Vant frem i en inngrepssak hvor kopist hadde solgt 
etterligning av deres sykkeltstativ. 

https://www.patentstyret.no/


 

Gi prosjektet en god start 
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 Bruk ikke tid på å finne opp hjulet på nytt 
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Kilde: Seven deadly sins of the inventor - EPO 

https://www.patentstyret.no/
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Andre nyttige databaser 

• Espacenet 
– worldwide.espacenet.com 
– no.espacenet.com 

 
• Tmview:  

– www.tmview.europa.eu 
 

• Designview 
– https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 
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Telefon: 22 38 73 33 
E-post: post@patentstyret.no 
 
Treff oss på: 
 
Gjør ideer til verdier 
patentstyret.no 

  Kenneth Bech, Rådgiver, Marked & Informasjon 

22382783 | Kbe@patentstyret.no 

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
https://www.facebook.com/patentstyret
https://twitter.com/Patentstyret
https://www.linkedin.com/company/patentstyret
mailto:post@patentstyret.no
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