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Juridik och innovation  
För att i möjligaste mån undvika att stöta på juridiska hinder längs innovationsresan 
är det viktigt att i ett tidigt skede fastställa vilka juridiska ramar innovationen ifråga 
har att förhålla sig till och ta fram en plan för hur innovationen ska nyttiggöras på ett 
juridiskt hållbart sätt. Om juridiska aspekter kommer in för sent i 
innovationsprocessen kan det få till följd att processen fördröjs eller, i värsta fall, att 
processen får avbrytas. 

När nya idéer ska testas, utvecklas och senare implementeras inom hälso- och sjukvården behöver 

en rad regulatoriska aspekter beaktas. Det kan bl.a. gälla bestämmelser i: 

• kommunallagen  

• hälso- och sjukvårdslagen 

• patientdatalagen 

• dataskyddsförordningen/GDPR  

• lagen om offentlig upphandling 

• immaterialrättslig lagstiftning 

• regelverk avseende medicintekniska produkter 

Äganderätt vid innovationsprojekt  
En fråga som behöver besvaras tidigt i innovationsprojekt är hur äganderätten till eventuella 

rättigheter som uppkommer är tänkt att regleras. Som kommunal aktör (vilket en region är i 

kommunallagens mening) finns en del kommunalrättsliga ramar att förhålla sig till. Innan ett 

innovationsprojekt tilldelas resurser, finansiering så väl som medarbetares tid samt tillgång till 

lokaler och utrustning, behöver det säkerställas att äganderätten till projektresultat tillkommer VGR 

och potentiellt kommer skattebetalarna till nytta. Om VGR inte säkerställer att äganderätt till 

projektresultat tillfaller regionen finns det en risk för att VGR anses gynna en enskild i strid mot 

kommunallagen. 

När det gäller medarbetares patenterbara uppfinningar har VGR utarbetat en process för hantering 

av dessa. VGR håller en generös linje när det gäller att ingå s.k. fribrevsavtal med medarbetare som 

önskar arbeta vidare med sina uppfinningar på egen hand, utanför sina VGR-anställningar.   
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Lärarundantaget 
Enligt Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU)  har en arbetsgivare rätt att mot skälig 

ersättning förvärva rätten till arbetstagares patenterbara uppfinningar som faller inom arbetsgivarens 

verksamhetsområde. Hur stark övertaganderätten är styrs i varje enskilt fall av hur stark kopplingen 

är mellan uppfinningen och den anställning som arbetstagaren innehar.  

LAU innehåller dock en undantagsregel avseende forskning som är förankrad inom universitet och 

högskola. Undantaget, kallat lärarundantaget, innebär att lärare vid universitet och högskolor har 

äganderätt till uppfinningar som tillkommit i anställningen. Det bör noteras att endast lärare med 

undervisningsskyldighet omfattas av undantaget.  

Undantaget är kopplat till arbete som utförs i egenskap av lärare och inte kopplat till individen som 

sådan. Vid frågor om ägande av uppfinningar utvecklade i tjänsten är det därför viktigt att 

uppmärksamma att VGR och universitet, så som Göteborg universitet, är två olika arbetsgivare.   
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