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Notat 
 

Til:       
Virksomhetene i foretaksgruppa  

 
Fra: 
Helse Vest RHF v/eieravdelingen 
 
Kopimottakere:  
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Regionalt prosjekt for revisjon av retningslinjer for 
kommersialisering av arbeidsresultater skapt av ansatte i Helse Vest 
 
Helse Vest RHF har besluttet å revidere, det vil i denne forbindelse si erstatte, gjeldende 
«Regler for kommersiell utnyttelse av forskingsresultater ved XX HF/RHF» (heretter 
omtalt som «reglementet»).  
 
Som ledd i revisjonen er det besluttet å nedsette en regional prosjektgruppe som skal 
foreslå nye retningslinjer. 
 
Immaterielle rettigheter i foretaksgruppen 
Innen alle virksomhetene i foretaksgruppen eksisterer det immaterielle rettigheter, 
enten det gjelder patenter, opphavsrett, design, varemerker, bedriftshemmeligheter, 
firma- og/eller domenenavn. En rekke av disse immaterielle rettighetene oppstår på 
grunnlag av ansattes prestasjoner. I slike tilfeller vil det være behov for klare regler om 
overføring av rettigheter fra ansatte til virksomheten, for at denne skal kunne 
nyttiggjøre arbeidstakerens prestasjoner, enten det er tale om bruk innenfor 
spesialisthelsetjenesten (spredning/bredding) eller kommersialisering av 
prestasjonene. 
 
I arbeidsavtalene til de ansatte finnes følgende likelydende bestemmelse på tvers av 
virksomhetene i Helse Vest: 
 

«17. Opphavsrett 
Immateriell rettighet, herunder patenter, varemerker, opphavsrettigheter, mønster, 
kjennetegn, og immaterielle forhold, som skapes av arbeidstaker under eller i 
forbindelse med arbeidstakers arbeid i selskapet/foretaket, eller som hører inn under 
områder for selskapets virksomhet, skal tilhøre selskapet/foretaket i henhold til de til 
enhver tid gjeldende retningslinjer som er etablert for dette i selskapet/foretaket. For 
øvrig henvises det til lovverk og rettspraksis som regulerer disse forhold.» 
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Gjeldende retningslinjer 
I gjeldende retningslinjer, det vil si reglementet, som det vises til i arbeidsavtalene er 
hovedfokus på de kommersialiserbare oppfinnelsene, og ut fra tittel og ordlyd i 
bestemmelsene begrenset til resultater fra forskningsprosjekter. Reglementet, som ble 
utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe i 2004, bærer preg av å være forfattet i 
etterkant av lovendringen i 2003, som medførte at det såkalte «lærerunntaket» i 
arbeidstakeroppfinnelsesloven ble fjernet. Konsekvensen var at også vitenskapelig 
ansatte ved universitet og høyskoler fulgte lovens hovedregel, som innebærer at 
arbeidsgiver på nærmere vilkår kan kreve rettighetene til patenterbare oppfinnelser 
overført fra den ansatte. Dette medførte stor aktivitet i universitetssektoren, med 
opprettelse/omdanning av TTO-er og utarbeidelse av retningslinjer (rettighetspolitikk) 
for overgang av rettigheter fra vitenskapelig ansatte til arbeidsgiverne.  
 
Det materielle innholdet i reglementet synes ikke å omhandle resultater fra annen 
arbeidsinnsats enn forskning eller andre kategorier frembringelser enn «oppfinnelser». 
Arbeidsgiver forbeholder seg til gjengjeld muligheten til å kreve overført rettigheter 
både til «patenterbare og ikke patenterbare Innovasjoner som er basert på forskning og 
utvikling» som ledd i «den forskning som er utført» ved helseforetaket. Slik sett har 
reglementet et videre virkeområde enn arbeidstakeroppfinnelsesloven, som kun 
omfatter «patenterbare oppfinnelser». På den annen side begrenser reglementet 
personkretsen i forhold til samme lov ved kun å la reglementet gjelde for arbeidstakere 
som «utfører sin forskning» ved helseforetaket.  
 
Reglementet sies innledningsvis å være «et supplement» til 
arbeidstakeroppfinnelsesloven. Arbeidstakeroppfinnelsesloven er i all hovedsak 
fravikelig, jf. § 2, slik at eventuell avvikende regulering i f.eks. arbeidsavtale går foran 
lovens ordlyd. Gitt reguleringen i arbeidsavtalen, og det tilhørende reglementet, er det 
nærliggende å konkludere med at arbeidsgiver (foretakene/virksomhetene) ikke kan 
påberope seg arbeidstakeroppfinnelseslovens regler overfor arbeidstakere som har 
kommet frem til patenterbare og ikke patenterbare oppfinnelser uten at dette har 
sammenheng med forskning. Arbeidsavtalen sier riktignok «For øvrig henvises det til 
lovverk og rettspraksis som regulerer disse forhold», men det er uklart om dette kan 
forstås slik at arbeidstakeroppfinnelseslovens ordinære bestemmelser skal gjelde for 
øvrige arbeidstakere (enn de som «utfører sin forskning» ved helseforetaket).  
 
Uansett vil det være uklart hvordan, og på hvilke vilkår, partenes rettigheter og plikter 
etter loven skal etterleves, sml. reglementets utførlige regulering av meldeplikt og 
økonomisk oppgjør. Samtidig vil det være vanskelig å forsvare en forskjellsbehandling 
av arbeidstakere basert på hvorvidt denne har kommet frem til en oppfinnelse i 
forskning eller, som loven sier, den er «resultat av en nærmere angitt oppgave som en 
arbeidstaker er blitt pålagt i sin tjeneste».  
 
For andre arbeidsresultat enn de som spesifikt er omfattet av reglementet vil eventuell 
overgang av rettigheter måtte fastslås med grunnlag i bakgrunnsretten. Reglementet har 
etter ordlyden et relativt snevert virkeområde, og det kan det være uklart i hvilken grad, 
og eventuelt på hvilke vilkår, arbeidsgiver kan utnytte immaterielle rettigheter 
frembragt av de ansatte utenfor virkeområdet til reglementet.  
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Som eksempel kan nevnes overgang av opphavsrett i arbeidsforhold hvor den 
ulovfestede hovedregelen er at arbeidsgiver må anses å erverve den rett over 
åndsverket ««som er nødvendig og rimelig, hvis arbeidsavtalen skal nå sitt formål, men 
heller ikke mere»1. I disse tilfellene vil det sjelden være tale om en fullstendig 
overdragelse. Videre er hovedregelen etter åndsverkloven at overdragelse av rettigheter 
til åndsverk ikke innebærer en rett for erververen til å endre verket, med mindre dette 
må anses avtalt, jf. åndsverkloven § 68 første ledd. Det er også begrensninger i retten til 
videreoverdragelse, jf. § 68 andre ledd.  
 
I åndsverkloven foreligger det samtidig en lovfestet særregel i § 71 første punktum for 
frembringelse av «datamaskinprogrammer» i arbeidsforhold som sier at opphavsretten 
går over til arbeidsgiver (dvs. alle rettigheter). Utgangspunktet for anvendelse av denne 
særregelen er imidlertid at datamaskinprogrammet er skapt av arbeidstakeren «under 
utførelsen av oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet, eller etter arbeidsgivers 
anvisninger». Hvis frembringelsen er omfattet av bestemmelsen så vil overgangen av 
rettigheter til arbeidsgiver også gi rett til å foreta endringer i verket og 
videreoverdragelse av rettighetene, jf. § 71 andre punktum. 
 
Oppsummert mener Helse Vest RHF at gjeldende reglements uklarhet i seg selv gir 
grunnlag for en gjennomgang/revisjon. 
 
Omtale i styrende dokumenter 
I helsenæringsmeldingen (Meld. St. 18 2018-2019) peker regjeringen blant annet på at 
det er et potensial for økt kommersialisering av medisinsk og helsefaglig forskning og 
ideer fra helse- og omsorgssektoren. 
 
Næringsutvikling innen helse og omsorg er en tydelig stadfestet ambisjon i 
HelseOmsorg21-strategien. Klare og tydelige retningslinjer for overgang av rettigheter 
fra tilsette til arbeidsgiver vil være et viktig bidrag for å oppnå ambisjonene i strategien.    
 
Samtidig vises det til Helse Vests innovasjonsstrategi (2016-2020) hvor behovet for å 
revidere retningslinjene ble satt opp som et tiltak for å stimulere til kommersialisering 
og næringsutvikling (pkt. 3.3.5).  
 
Vedtatte rammer for prosjektgruppens arbeid 
Helse Vest RHF har på bakgrunn av ovennevnte besluttet at eieravdelingen skal etablere 
et regionalt prosjekt: 
 

«som får i mandat å revidere/erstatte eksisterande «Reglar for kommersiell utnytting 
av forskingsresultat ved XX HF/RHF». Prosjektgruppa, med representantar frå kvart 
HF, lagar utkast til mandat og styringsgruppe for prosjektet. Saka skal behandlast i 
direktørmøte i Helse Vest når forslag til prosjektmandat og styringsgruppe ligg føre.» 

 
Det ligger som en føring for prosjektgruppa at arbeidet med retningslinjene omfatter, og 
avklarer, overgang av rettigheter til arbeidsresultat både fra arbeidstakere som har 
forskningsoppgaver og arbeidstakere med andre oppgaver. 
 

 
1 Formulert av Ragnar Knoph i «Åndsretten» (1936), s. 84 
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Foreløpig forslag til retning og innhold i arbeidet 
Eieravdelingen foreslår at prosjektgruppen inntar en bred tilnærming til arbeidet. Dette 
innebærer blant annet at det tas stilling til hvilke rettigheter virksomhetene i 
foretaksgruppa skal/bør overta fra de ansatte. 
 
Slik sett vil bestillingen til prosjektgruppen være å utarbeide forslag til noe mer enn et 
«reglement», men heller i retning av et prinsippdokument for foretakenes overtakelse 
av immaterielle rettigheter som oppstår hos de ansatte («IPR-policy» for 
foretaksgruppen).  
 
Eieravdelingen mener at prosjektgruppas tilnærming bør være å utvikle et forslag til 
policy som ikke ukritisk begrenser ansattes eierskap og interesser.  Dersom 
foretaksgruppen ønsker overgang av rettigheter utover det som følger av loven bør 
dette behovet fremgå av, og begrunnes i, policydokumentet. Dokumentet bør også 
beskrive hvilke forutsetninger (herunder økonomisk oppgjør) som gjelder ved overgang 
andre arbeidsresultater enn de patenterbare.  
 
Det vises for øvrig til angivelsen av i Helse Vests innovasjonsstrategi, pkt. 3.3.5 hvor det 
sies at en revisjon «må omhandle ei grenseoppgang mellom utvikling av konsept og 
utvikling av programvare, praksis for eigarskap til oppstartsbedrifter, samt personal og 
økonomi knytt til kliniske studiar, utprøvingseiningar, oppdragsforsking og 
industristudiar, og bierverv.» 
 
Forslag til problemstillinger for prosjektgruppa: 
 

- Det bør tas stilling til hvilke rettigheter som er relevante for virksomhetene i 
foretaksgruppen å overta, både mtp. utnyttelse «internt» i helseforetakene og ved 
kommersialisering.  

- Hvordan kan idéhavere insentiveres (spesielt gjelder dette idéhavere hvis idé 
ønskes utnyttet i foretaket/på tvers av helseregionen uten at den 
kommersialiseres)? 

- I hvilken grad bør foretakene begrense de ansattes eierskap til egne «ideer» i 
tilfeller hvor idéhaver ut fra arbeidsforholdet ikke er forutsatt å skulle 
frembringe patenter/innovasjoner? 

- Er behovet for overgang av rettigheter til arbeidsgiver likt for ansatte med 
forskningsoppgaver og ansatte med andre oppgaver? 

- Hvilken betydning har det at helseforetakene er harmonisert med 
forskningsinstitusjonene (særlig UiB) når det gjelder tilnærming til 
rettighetsovergang og økonomisk godtgjørelse ved kommersialisering (f.eks. rett 
for den ansatte til å velge publisering fremfor patentering/kommersialisering av 
forskningsresultater)? 
 


