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Informationsblad för medarbetare
inom hälso- och sjukvården med
patenterbar uppfinning
Om du som medarbetare vid Västra Götalandsregionen (VGR) har en patenterbar
uppfinning som faller inom VGR:s verksamhetsområde är du enligt lagen (1949:345)
om rätten till arbetstagares uppfinningar skyldig att utan dröjsmål underrätta VGR
om denna.
VGR har såsom arbetsgivare rätt att i varierande grad, beroende på hur stark kopplingen är mellan
uppfinningen och din anställning (man talar om forskningsuppfinningar, andra tjänsteuppfinningar
och övriga uppfinningar), göra anspråk på uppfinningen. Om VGR önskar göra anspråk på din
uppfinning i någon mån ska VGR meddela dig om det inom fyra månader från din underrättelse.
Om du önskar vidareutveckla din uppfinning på egen hand och äga rättigheterna till den kan du
framställa önskemål om att avtal om fribrev ska ingås.
Hanteringen av en patenterbar uppfinning kan sammanfattas i följande steg.

Steg 1
Du kan uppfylla ovan nämnda underrättelseplikt, liksom framställa önskemål om att ingå
fribrevsavtal, genom Innovationsplattformen VGR; du anmäler då din idé i idéhanteringsverktyget
som nås via Innovationsplattformens hemsida
(https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/varden/innovationsstod/). Fyramånadersfristen
börjar löpa från det att du redogjort för din idé.
Sekretess råder avseende uppgifter om medarbetares patenterbara uppfinningar (31 kap. 21 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)).

Steg 2
Innovationsplattformen bokar in ett möte med dig. Vid mötet ges du tillfälle att redogöra för din
uppfinning samt diskutera om och hur uppfinningen på bästa sätt kan bli nyttig i vården; genom
vidareutveckling i VGR:s regi eller på egen hand.
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Steg 3
Efter mötet med Innovationsplattformen tar du ställning till huruvida du
•
•

önskar att VGR, om möjligt, äger och vidareutvecklar idén eller
vill driva utvecklingen av uppfinningen vidare i egen regi och ingå avtal om fribrev

Steg 3a
Om du i samråd med Innovationsplattformen finner att uppfinningen bör vidareutvecklas i VGR:s
regi slussas uppfinningen vidare via Innovationsplattformens stödprocesser.

Steg 3 b
Om du istället önskar äga och driva utvecklingen av din idé på egen hand kan, om du önskar, ett
avtal om fribrev ingås.
VGR har att ta ställning till huruvida anspråk ska göras på din uppfinning. Vid detta
ställningstagande ska VGR:s riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar (dnr RS 1524-2014)
tillämpas. Enligt riktlinjerna ska vid bedömningen följande faktorer beaktas.
•
•
•
•
•
•
•

Möjligheten att använda uppfinningen till nytta för VGR:s verksamheter
Värdet av att uppfinningen utvecklas i VGR:s organisation
Medarbetarens intresse av att bidra i utvecklingen av uppfinningen
Möjligheten att få hjälp av andra organisationers innovationsstödssystem
Potentiellt framtida ekonomiskt värde av uppfinningen
Möjligheten att snabbt kunna avyttra uppfinningen
Överensstämmelse med VGR:s prioriteringar

Det är förvaltningschefen vid ditt tjänstgöringsställe som, med möjlighet till vidaredelegation i ett
led, beslutar i dessa frågor.
För det fall avtal om fribrev ska ingås stöttar Innovationsplattformen med framtagande av avtal.
När du väljer att vidareutveckla din idé på egen hand får arbetet med idén ske på fritiden som en
bisyssla till din VGR-anställning, sedan anmälan om bisyssla gjorts och godkänts enligt VGR:s
rutiner härför. Sådan vidareutveckling innebär att du i egenskap av anställd inte kan erhålla
finansiering eller kostnadsfritt stöd från VGR för utveckling av uppfinningen.
Eventuella tjänster från VGR:s sida till utvecklande av uppfinningen kan således erhållas endast
under förutsättning att dessa tjänster debiteras på samma sätt som sker för externa aktörer, enligt
den kommunalrättsliga självkostnadsprincipen.
ALF-medel kan alltså inte uppbäras för utvecklingen av en patenterbar uppfinning, då det av
kommunalrättsliga skäl finns hinder mot att stötta enskilda företagsutvecklingsprojekt.

Informationsblad för medarbetare inom hälso- och sjukvården med patenterbar
uppfinning | 2020-10-20

3

Regional utveckling/VGR kan dock bevilja stöd till utvecklingsprojekt, inkl. företagsutveckling, då
Regional utveckling på uppdrag av staten förmedlar en viss andel statliga utvecklingsmedel.
Om du väljer att driva din idé vidare på egen hand är du förhindrad att, samtidigt med din VGRanställning, delta i aktiviteter som anknyter till utvärdering, upphandling eller rekommendation av
resultat genererade genom uppfinningen.
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