
Initiativ, STUDENT, prosess og rettigheter       (hovedtrekk, variasjoner kan avtales)
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«Gratispakka» = inntil 10-15 timers gratis tid 
for introduksjon, tilrettelegging for møter med ansatte, 
evt. pasienter/ pårørende, tilvisning i omgivelser, med utstyr ol.
Intet eierskap knyttet til dette tilbudet.
Studentenes betaling er i form av OnePager, presentasjon eller 
rapport for læring i sykehuset.  



Beskrivende tekst til illustrasjonene

Student og rettigheter

Spørsmål om studentens rettigheter før en mulig kommersialisering av en ny tjeneste eller gjenstand kommer gjerne etter at den 
grunnleggende ideen er bearbeidet i en oppstartfase. 

I denne oppstartfasen vil studenten motta en «gratispakke» fra sykehuset, med inntil 10-15 timers gratis tid for introduksjon, 
tilrettelegging for ansatte, evt. pasienter og pårørende, tilvisning i omgivelser, i bruk av utstyr ol. Dette er et likeverdig samarbeid og 
ingen eierskapsavtale inngås i denne fasen. Studentenes betaling er først en OnePager for å presentere hvem de er og hva de gjør. 
Dernest ber vi om en større presentasjon om studenten ønsker å fortsette samarbeidet med sykehuset, - eller en rapport for læring i 
sykehuset om samarbeidet avsluttes. 

Gangen fra studentens kontakt med sykehuset til formelle rettigheter er avklart er som følger:

• Studenten tar kontakt med sykehuset via Induct med egen ide eller om han/hun velger å ta tak i en av de utfordringene sykehuset 
har lyst ut.

• Det er en forutsetning at studenten selv leder sin ideutvikling. Samarbeidet med sykehuset i innledende fase ivaretas av 
gratispakka og sykehuset kan bruke resultatene om studenten ikke selv bringer utviklingen videre.

• Om studenten ønsker å bringe samarbeidet lenger må ny henvendelse tas via Induct og studenten blir i neste fase å betrakte som 
gründer.

• Er studenten er uten finansiell støtte kan sykehusets egeninteresse eller royalty kompensere for dette. Studenten bringer forslag til 
eierskapsavtale. 


