
Gjør ideer til verdier

Nye verktøy for innovasjon og 
næringsutvikling

Otto Scharff osc@patentstyret.no

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 

søketjenester.



Intellektuell kapital
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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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Gi prosjektet en god start

Ikke slurv med forarbeidet

• Er oppfinnelsen allerede oppfunnet?
• Finnes det bedre tekniske 

løsninger?
• Kan produktet selges eller 

produseres? 
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Hvorfor undersøke?

• Spar tid og penger
• Hva er «state of the art» på 

fagområdet
• Lisensiering og 

samarbeidsmuligheter
• Unngå inngrep i egne og andres 

rettigheter
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Patentstyrets søketjenester
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Enkelt å søke

10.03.2015 Databasesøk

Treff i alle tre 
fagområder
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Varsling fra Patentstyret

Følge bestemt saker:
– Varsling ved statusendring
– Varsling ved ny korrespondanse
– Fornyelse
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Søketips 

Søketips 1

• Søkestrategi må settes i 
sammenheng med fagområde
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Hva er gode søketermer?
• Skipose? Skistropp?

• Tittel: Sammenbrettbar bæreinnretning

• Sammendrag: Bæreinnretning for å bære et langstrakt 
objekt. Bæreinnretningen er sammenbrettbar og 
omfatter en øvre justerbar festeslynge og en nedre 
justerbar festeslynge, hvor festeslyngene er forbundet 
med en justerbar skulderstropp. Bæreinnretningen 
kan enkelt brettes sammen til en kompakt liten enhet.

• NO20120128
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Søketips 2

• Automatisk AND som boolsk operator
– Søk på tv norge gir søk på tv AND norge

• Utvidet søk (ett av ordene) med OR eller | mellom 
ordene
– Eks. sol OR sun

• Ekskludering av ord med NOT eller tegnet –
– Eks. ski NOT skistav

• Fraser/eksaktsøk eller spesialtegn: bruk ..
– Eks. ”tv norge” ”snap-on”

• Trunkering med * eller %
– Søk på sykkel* gir treff på sykkel, sykkelramme, 

sykkelstyre osv.
– Søk på s*kel gir treff på sykkel, sokkel, snorkel 

osv.
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tv norge
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IPRhjelp.no

Iprhjelp.no
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Takk for oppmerksomheten
osc@patentstyret.no


