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Retsgrundlaget

• Problemstillingen er uomtalt i universitetsloven (bortset fra en irrelevant 
særregel i § 42, stk. 2, om indtræden i immaterielle rettigheder ved fusion 
af universiteter mv.).

• Derfor er det afgørende, hvilke aftaler der foreligger
• I en-til-mange undervisningsrelationer er der ingen aftaleforhold
• Specialevejledning sker på grundlag af en specialekontrakt
• Projektorienterede forløb forudsætter godkendte aftaler (der kombinerer

bekendtgørelses- og aftaleregulering)
• Studenteransættelser bygger på ansættelsesaftaler (med vederlag)
• Men man kan indgå særskilte aftaler om rettigheder (uden vederlag)
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Hvilke typer af rettigheder til data kan være relevante?

• Almindelig idéskabelse: Ingen eneretsbeskyttelse
• Idéer med patentpotentiale: Mulig beskyttelse som patent eller 

brugsmodel
• Identifikation af litteratur: Ingen beskyttelse
• Dataindsamling (fx fra interview): Ingen beskyttelse, men etisk regulering
• Databaser: Ophavsretslovens § 71
• Hele tekster: Beskyttelse som litterære værker, ophavsretslovenes § 2
• Tekstkomponenter: som ovenfor, hvis ”originalitet”
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Hvor opstår og overføres rettighederne?

• Udgangspunkt: Hos frembringeren (studenten)
• Medmindre: Aftale (herom senere) eller
• Lovgivning: Forskerpatentloven
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Forskerpatentlovens almindelige regel

Loven gælder (jf. § 2) for ”opfindelser”, der er gjort af en arbejdstager som 
led i arbejdet (herom senere) ved en institution som nævnt i § 6 .
Studenter er ”arbejdstagere”, når de modtager løn og har ansættelsesbevis.
Ph.d.-studerende er derfor arbejdstagere, når de er ansat ved institutionen. 
Ellers ikke.
§ 8: Institutionen har, hvor en arbejdstager som led i arbejdet har gjort en 
opfindelse, krav på at få de til opfindelsen knyttede rettigheder overdraget 
til sig - også, hvis opfindelsen er gjort i forening af flere arbejdstagere ansat 
ved institutionen.
Indgår en arbejdstager i et samarbejde, som involverer arbejdstagere fra flere 
institutioner, træffer institutionerne aftale om, hvordan deres rettigheder 
efter denne lov skal fordeles.
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Forskerpatentlovens anvendelsesområde

§ 6: universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

§ 3. ”Opfindelse” er noget, der kan patenteres efter patentloven eller 
registreres som brugsmodel efter brugsmodelloven.

§ 4. En ”arbejdstager” er enhver ansat ved en institution som nævnt i § 6.

§ 5. ”arbejde” omfatter alle aktiviteter udført som led i 
ansættelsesforholdet.
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Forskerpatentlovens regler om studerende

§ 14 a. Ud over rettigheder til opfindelser gjort af en arbejdstager, jf. § 8, kan 
institutionen erhverve rettigheder til opfindelser samt ophavsrettigheder til 
edb-programmer med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse, jf. § 1,
1) efter aftale med en studerende, der ikke er ansat på institutionen, 
eller med en anden part som led i deres indbyrdes samarbejde, der helt 
eller delvis er finansieret af offentlige midler, for så vidt den anden part 
ikke selv vil udnytte rettighederne erhvervsmæssigt, eller
2) efter aftale med en anden institution som nævnt i § 6.
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Særligt om projektstuderende

• Projektorienterede forløb er reguleret ved 
• Uddannelsesbekendtgørelsens § 16 og § 22
• Fælles retningslinjer for projektorienterede forløb på KU
• Særskilte fakultetsregler

• Projektstuderende er ikke ansatte og må ikke modtage løn
• Der indgås en projektkontrakt, som godkendes af fakultetet
• Projektkontrakten sætter uddannelsesmæssige rammer for forløbet
• Der er ingen tradition for her at regulere immaterialretlige spørgsmål
• Udgangspunktet er derfor, at projektstuderend betragtes som andre 

stuerende
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Specialekontrakten

• Specialekontrakten udmønter kravet i uddannelsesbekendtgørelsens § 22, 
stk. 7, hvorefter 

”Universitetet godkender opgaveformuleringen for kandidatspecialet 
og fastsætter samtidig hermed en afleveringsfrist for specialet og en 
plan for specialevejledning af den studerende.”

• Kan specialekontrakten også danne grundlag for en aftale om 
udnyttelsesrettigheder? Ikke hvis dette tema på nogen måde kan tænkes 
gjort til et vilkår for vejledningen.

• For at hindre risikoen for ”magtfordrejning” bør aftaler herom indgås 
separat.
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Student/VIP-relationens betydning for rettighedsovergangen

• Ved aftale: Som udgangspunkt kan alt aftales, indtil en grænse, der sættes 
af ”rimelighed”, jf. aftalelovens § 36.

• I mangel af aftale går ophavsrettigheder over til en opdragsgiver ”i 
nødvendigt omfang”, U 1978.901 H. Men i vejlederrelationer er der ingen 
opdragsgiver.

• Ingen klare traditioner. Gryende debat … Risikerer man interessekonflikter 
og magtfordrejning? Herom senere
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Temaer for aftaleregulering

• Retten til at bruge data (eksklusivt/ikke ekslusivt)
• Rettighedsfordelingen til et færdigt produkt (fx en artikel)
• Medejerskab til eventuelle immaterialrettigheder (fx ophavsret)

• I form af færdige videnskabelige arbejder
• Som bidrag til andre udgivelser

• Retningslinjer for fælles offentliggørelse (eller ikke-offentliggørelse)
• Kreditering
• Eksklusivitet
• Samspillet mellem rettighedsfordeling og vejledning
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Etiske overvejelser?

• Opstår en interessekonflikt når VIP-vejlederen skal bedømme sin 
kommende medforfatter?

• Kan en studerende føle sig presset til at etablere samarbejdsrelationer, der 
rækker videre end til selve vejledningen?

• Kan vejlederen i rollen som forfatter benytte indsamlede data, som han 
finder brugbare, selv om studentens øvrige intellektuelle bidrag anses som 
mangelfulde?

• Kan de aftaler, der indgås om rettighedsfordeling mv., i praksis 
håndhæves?
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Hvor kan man læse mere?

• Ophavsretsloven, patentloven og lov om 
opfindelser ved offentlige 
forskningsinstitutioner kan hentes på 
www.retsinfo.dk. 

• Mads Bryde Andersen & Eva Hau: 
Rettighedsproblemer i 
forskningssamarbejde, 
https://ubva.dk/media/1066/ubva-pub-
samarb.pdf.

• Jens Schovsbo: Lov om opfindelser ved 
offentlige forskningsinstitutioner (LOF), 
https://ubva.dk/media/1040/ubva-pub-
lof1.pdf. 

1317/09/2019

http://www.retsinfo.dk/
https://ubva.dk/media/1066/ubva-pub-samarb.pdf
https://ubva.dk/media/1040/ubva-pub-lof1.pdf

	Slide Number 1
	Retsgrundlaget
	Hvilke typer af rettigheder til data kan være relevante?
	Hvor opstår og overføres rettighederne?
	Forskerpatentlovens almindelige regel
	Forskerpatentlovens anvendelsesområde
	Forskerpatentlovens regler om studerende
	Særligt om projektstuderende
	Specialekontrakten
	Student/VIP-relationens betydning for rettighedsovergangen
	Temaer for aftaleregulering
	Etiske overvejelser?
	Hvor kan man læse mere?

