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Freedom-to-Operate analyse
| Har jeres produkt eller jeres produktudvikling fri bane?
| Hvis vi selv har patent, har vi så ikke automatisk fri bane?
| Hvad er en Freedom-to-Operate analyse?

Har jeres produkt eller jeres produktudvikling fri bane?
Ønsker I at gå på markedet med et produkt, eller ønsker I at anvende en fremgangsmåde
kommercielt, så er det nødvendigt, at I sikrer, at I ikke krænker andres rettigheder. Det
vil sige, at I skal kende råderummet for de teknologier eller koncepter, I har valgt at
gå på markedet med. Dette kan gøres ved en såkaldt ”Freedom-to-Operate”analyse.
Det er også en god ide at få foretaget en Freedom-to-Operate analyse, hvis I tidligt i
udviklingsforløbet ønsker at undersøge, om et kommende produkt frit kan udnyttes.
En sådan analyse giver jer et værdifuldt indblik i, hvilke patenter, der findes inden
for de tekniske områder, som er relevante for jer. I får svar på, om jeres produkt eller
jeres produktudvikling har grønt lys til at fortsætte, eller om der er patenter, som står
i vejen. Og I får mulighed for at vurdere, om I skal justere den valgte udviklingsvej for
at gå fri af andres patenter.
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Hvis vi selv har patent, har vi så ikke automatisk fri bane?
Nej, en patentmyndighed undersøger ikke, om der er eksisterende rettigheder, som en kommerciel
udnyttelse af jeres opfindelse måske krænker. Det er jeres eget ansvar at sikre, at I ikke krænker
andres rettigheder.
I kan godt opnå patent på en opfindelse uden nødvendigvis at kunne gå på markedet med den. Måske
blokerer et mere overordnet patent for den kommercielle udnyttelse af jeres produktudvikling.
Patentet er en forbudsret, det vil sige, at det beskriver det område, som andre ikke kommercielt
kan udnytte uden at få tilladelse af patenthaveren. Patentet er også en territorialret, det vil sige, at
det kun gælder i de lande, hvor der er patent.

Hvad er en Freedom-to-operate analyse?
Med en Freedom-to-Operate analyse får I et værdifuldt indblik i hvilke patenter, der findes inden
for de tekniske områder, der er relevante for jer, og inden for de geografiske markeder, som er
interessante for jer. I får en viden om, hvorvidt I frit kan gå på markedet, eller om I har brug for at få
en licens. I får også en viden om, hvem der kan være jeres konkurrenter og i hvilken retning, deres
udvikling går.

Manglende viden koster dyrt
Det kan blive en bekostelig affære, hvis I udvikler nye produkter eller videreudvikler eksisterende
uden at kende jeres råderum for teknologien og først senere opdager, at I ikke har mulighed for
at udnytte jeres opfindelse kommercielt eller lancere et produkt på et vigtigt geografisk marked.
I dag findes der patenter inden for alle tekniske områder. Derfor er en Freedom-to-Operate analyse
erfaringsmæssigt en god investering, før I videreudvikler jeres produkt.

Bedre afsæt for succes
Freedom-to-Operate analysen giver jer viden om patentaktiviteten inden for den valgte teknologi,
og I afklarer jeres eget råderum i forhold til eksisterende patenter på jeres område. I får et
systematiseret og overskueligt indblik i den valgte teknologi. Alt sammen til information for
virksomhedens beslutningstagere og til inspiration for jeres produktudviklere, så de kan strømline
udviklingen og dermed bidrage til succes på de valgte geografiske markeder.
Analysen kan I også benytte som afsæt til at forbedre jeres forretningsplan for projektet ved at
synliggøre rentabiliteten i jeres projekt. På den vis kan Freedom-to-Operate analysen være af stor
værdi, når det gælder om at præsentere projektet i forbindelse med investering og finansiering.
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Freedom-to-Operate analysens faser
Chas. Hudes Freedom-to-Operate analyse tilfører præcis og uddybende risikovurdering, så I kan tage de
rette forretningsmæssige beslutninger. Vores analyse består af tre dele: Krænkelsesanalyse, Risikoanalyse
og Handlingsplan.

Krænkelsesanalyse
En Freedom-to-Operate analyse
begynder med en søgning i patentlitteraturen for at finde relevante
patenter og patentansøgninger.
Herefter analyser vi, hvorvidt jeres
relevante produkt, jeres fremgangsmåde
eller anden ny teknologi udgør en
potentiel krænkelse af andres
patenter.

Risikoanalyse

Handleplan
Hos Chas. Hude mener vi, at det er
afgørende, at en Freedom-to-Operate
analyse ikke kun relaterer sig til
en søgning, krænkelsesanalyse og
risikovurdering. Den skal i lige så høj grad
give en plan for handling, der støtter den
ønskede handlefrihed (Freedom). Derfor
er det væsentligt, at analysearbejdet
afsluttes med en ramme til en handleplan, hvor vi diskuterer de handlinger,
som skal følge af de informationer og
konklusioner, som vi kan fremdrage af analysen.
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Krænkelsesanalysen følger vi op
med en overordnet Risikoanalyse.
Der er mange faktorer, som kan påvirke
jeres beslutning om at lancere et produkt
- til trods for eksistensen af eksempelvis
et patent. Det kan være faktorer som
geografisk dækning, rettighedens
gyldighed, muligheden for at indgå
en licensaftale mv. Den overordnede
risikoanalyse kan suppleres med
IP-taktiske overvejelser og valg.
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