
 

NASJONAL NEMND FLO 

 

AVGJØRELSE  20.03.2021 

 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxx kommune 

 

Parter:    Selger: xxx 

 

     Kjøper: xxx 

 

Nemndens sammensetning: Kjersti Patricia Amundsen (leder) 

Rune Burkeland Matre 

     Elise Dale 

 

I.  INNLEDNING 

 

Nemndens mandat er å fastsette pris for overdragelse av xxx fastlegepraksis ved 

xxx legesenter i bydel xxx, xxx kommune. 

 

Grunnlaget for nemndens arbeid og avgjørelse er gjeldende rammeavtale 

mellom xxx kommune og Dnlf om privat allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i xxx kommune Pkt. 7.5. 

Bestemmelsen har slik ordlyd: 

 

«7.5 Overdragelse og oppstart av praksis  

 

Fratredende lege har rett til å kreve overdratt praksis til overtagende 

lege. Til praksis regnes relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og 

kompensasjon for opparbeidet praksis. Overdragelsesbetingelsene avtales 

mellom fratredende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i denne 

avtalen.  

 

Tidspunkt for oppstart av praksis avtales mellom legen og bydelen.  

 

Drifts – og leieavtaler som legen inngår i forbindelse med oppstart av 

praksis er kommunen uvedkommende.  

 

Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbeløpet 

innen 5 uker etter at bydelens tilbud er mottatt, fastsettes prisen av 

nemnd. Retningslinjer for nemndsbehandling kan utarbeides av Den 

norske legeforening. Utgifter og tilrettelegging i forbindelse med 

nemndsbehandling er kommunen uvedkommende.  
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Begge leger plikter å medvirke til nemndsbehandling. Fratredende lege 

som ikke medvirker til nemndsbehandling, mister retten til overdragelse 

av praksis etter denne avtalen. Overtakende lege som ikke medvirker til 

nemndsbehandling, skal anses å ha trukket seg fra avtale om tildeling av 

hjemmel i praksisen.» 

 

Sentralstyret i Den norske legeforening har fastsatt Retningslinjer for 

nemndsbehandling ved overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen. 

Retningslinjene er akseptert av partene gjennom skjema for anmodning om 

nemndsbehandling og er lagt til grunn for nemndas behandling av saken. 

 

Begge parter har fylt ut skjemaet ”anmodning om nemndsbehandling” og for 

øvrig gitt nærmere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på 

saken. 

 

Det har vært avholdt videomøte med begge parter og alle nemndens 

medlemmer.  

 

Selger og kjøper har på forhånd akseptert at nemndens avgjørelse er bindende 

for begge. 

 

I overdragelsen inngår opparbeidet praksis. Utstyr/inventar inngår ikke i 

overdragelsen. 

 

Selger har krevd kr xxx for opparbeidet praksis. 

 

Kjøper har tilbudt kr xxx.  I nemndsmøtet ble dette presisert til  

kr xxx. 

  

Nemndens avgjørelse må ligge innenfor rammen av partenes krav og tilbud. 

Begge parter har anmodet om at nemnden  avgjør saksomkostningsspørsmålet.  

Selger har fremsatt krav om at kjøper dekker saksomkostningene. 

 

II.  OPPARBEIDET PRAKSIS 

 

Verdien av opparbeidet praksis defineres som den verdien det representerer for 

kjøper å kunne tre inn i denne aktuelle praksisen, fremfor å måtte etablere en 

helt ny praksis.   

 

Vurderingen skal ikke baseres på rent forretningsøkonomiske kriterier. 

Nemnden skal i sin avgjørelse ta hensyn til både at selger skal ha noe igjen for å 



 

 

3 

3 

bygge opp en velfungerende praksis, og at rekrutteringen til praksisen ikke skal 

vanskeliggjøres som følge av høy prising. 

 

Legeforeningen har fastsatt følgende kriterier som inngår i verdivurderingen: 

 

• Attraktivitet/Beliggenhet 

• Type praksis 

• Personell 

• Systemer i praksisen 

• Kontorrutiner 

• Samarbeidsavtaler 

• Pasientgrunnlag 

• Kontinuitet 

• Husleie og andre avtaleforhold 

• Omsetning/Resultat 

 

Nemnden kan også legge vekt på andre relevante forhold som kan påvirke 

verdien.  

 

III  SAKENS BAKGRUNN 

 

Selger startet sin praksis i xxx, begynte i vikariat ved xxx legesenter i xxx, og 

fikk hjemmelen til praksisen i xxx. 

 

Kjøper overtok xxx.  

 

IV SAKENS FAKTUM 

 

Selger  er leietaker, og har ikke  noe ansvar for selve driften av legesenteret.  

Alle tjenester og bruk av utstyr inngår i leien.   

 

Selgers leieavtale innebærer at mye av verdien av opparbeidet praksis ligger hos 

legesenteret, ikke hos selger.   

 

Nemndens beskrivelse av legesenteret er derfor noe mer kortfattet enn vanlig, 

hva gjelder de momentene som vanligvis tillegges vekt. 

Kjøper trer  ikke inn i den muntlige leieavtalen selger har hatt med legesenteret.  

Xxx  må selv forhandle betingelsene.  

 

 

Type praksis 
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Gruppepraksis med xxx fastleger.  De andre legene er organisert som et xxx.  

Selger har hatt et leieforhold, der alle tjenester og bruk av utstyr inngår.  Kjøper 

må selv inngå avtale med de andre legene.   

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Praksisen ligger i et tett befolket område, sentralt i xxx, nær offentlig 

kommunikasjon. 

 

Det var  xxx søkere til hjemmelen. 

 

Lokalene 

Legesenteret flyttet inn i nåværende lokaler i xxx. Nemnden legger til grunn den 

beskrivelse av lokalene som er gitt i utlysningsteksten for hjemmelen.  Her 

fremgår at det er venterom, resepsjon, et velutstyrt laboratorium, skiftestue, xxx 

romslige legekontorer mm.  Alle kontorene er utstyrt for gynekologisk 

undersøkelse og småkirurgi.  

Det er parkeringsplasser rett utenfor, og tilrettelagt for funksjonshemmede. 

 

Systemer i praksisen. 

Praksisen benytter xxx datasystem med tilknytning til Norsk Helsenett.  

 

Hjelpepersonell 

Legesenteret har ansatt xxx legesekretærer med lang ansiennitet.  Xxx av dem 

har vært ansatt i mer enn xxx år. 

 

Husleieforhold 

Selger har en muntlig leieavtale, der xxx betaler xxx % av all inntekt. I leien 

inngår alle tjenester som er nødvendige for drift av praksisen.  

 

Pasientgrunnlaget 

Gjennomsnittlig antall pasienter i bydelen er xxx per lege. 

Selger har pga.  annet arbeid valgt å ha et listetak på xxx pasienter.  På 

tidspunktet for kjøpers overtakelse var det xxx pasienter på listen.  Listen er 

planlagt oppjustert til xxx. 

 

Kontinuitet 

Selger har hatt vikar siden xxx, hvorav samme vikar siden xxx. 

 

Økonomiske forhold 

Siden selger har hatt vikar de siste årene er vikarens inntekter oppgitt. 

 

I xxx var inntektene kr xxx, utgiftene kr xxx, resultat kr xxx 

I xxx var inntektene kr xxx, utgiftene kr xxx, resultat kr xxx   
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I xxx var inntektene kr xxx, utgiftene kr xxx, resultat kr xxx 

 

Inventar/utstyr 

Ikke aktuelt å verdsette, ettersom det ikke inngår i overdragelsen. 

 

V PARTENES ANFØRSLER 

 

Selger: 

 

Selger anfører i korte trekk følgende: 

Selger har drevet praksisen helt siden xxx.  Xxx  har flyttet praksisen tre ganger, 

og hver gang xxx har flyttet er listen blitt fylt opp med en gang.   

 

Pasientgrunnlaget i bydelen er svært godt, og økende pga eiendomsutvikling i 

området. Dette gir et godt grunnlag for å øke listetaket  til xxx og fylle opp listen 

på kort. Flere av de  andre legene ved senteret har xxx pasienter, og venteliste.   

 

Legesenteret er meget populært og har et godt renommé.  Det er velutstyrt og 

har nytt datasystem. 

 

Hjelpepersonellet er meget kompetent og har lang erfaring. 

 

Beliggenheten  er sentral, med parkering utenfor, og offentlig transport i 

umiddelbar nærhet. 

 

Det er et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø blant både leger og hjelpepersonell. 

 

Det var mange søkere til hjemmelen.   

 

Selger har alltid hatt vikar i sitt fravær. Siden xxx har praksisen vært drevet av 

samme vikar.  Xxx  har vært tilstede hver xxx, og tidvis annenhver xxx morgen 

etter behov. Pasientene har vært godt ivaretatt.    

 

Selger har gjennomgått tidligere nemndavgjørelser , der hjemmelshaver  i likhet 

med selger har betalt for alle tjenester og leie av lokaler, fremfor selv å være 

ansvarlig. Xxx viser spesielt til to avgjørelser fra xxx, der verdien ble satt til xxx 

og xxx. 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 
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Selgers prisforlangende er kr xxx for et lite pasientgrunnlag.  Kontorlokaler, 

inventar/utstyr og annet er ikke inkludert i prisen. 

 

Pasientgrunnlaget er lite, det er kun xxx pasienter på listen. 

 

Det har vært manglende kontinuitet på listen i mange år. 

 

Selgers muntlige avtaler med legesenteret vil ikke bli videreført med kjøper. 

 

Kjøper vil bli partner i xxxet, og må kjøpe seg inn i legesenteret. 

 

Selger har ikke eget kontor.  Kjøper må dele kontor med en annen lege, som 

bruker kontoret xxx dager.  Dersom kjøper vil arbeide mer enn xxx dager per 

uke kan xxx muligens låne en annen leges kontor en dag per uke. 

 

I realiteten overdrar selger kun pasientgrunnlaget. 

 

Nemnden kan  ikke legge til grunn en forventet fremtidig mulighet eller  inntekt, 

men må vurdere verdien ut fra det som selges nå. 

 

Det er uansett usikkert hvordan pasienttilfanget blir.  Nylig er det opprettet et 

nytt legesenter med  to nye nullhjemler i bydelen, med potensiale til ytterligere  

to leger til. 

 

VI.  NEMNDENS VURDERINGER 

 

Opparbeidet praksis 

 

Nemnden legger til grunn at legesenteret er veldrevet og har et godt 

renomme.  Ventelister hos flere av legene underbygger dette.  Det 

samme gjør interessen for hjemmelen i markedet.   

 

Det var xxx søkere til hjemmelen, selv i en tid som er preget av 

usikkerhet. Dette viser at hjemmelen i markedet anses attraktiv. 

 

Beliggenheten er sentral i forhold offentlig kommunikasjon, og 

legesenteret er lokalisert i et allerede godt befolket område med 

befolkningsvekst. 
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Nemnden har sett hen til de avgjørelser som tidligere er avsagt for 

praksiser som har hatt samme driftsform som selger, altså leie med alt 

inkludert.  

I disse avgjørelsene har det enten vært en leiekontrakt som overtas av 

kjøper, eller det har vært klart eller svært sannsynlig at kjøper ikke 

overtar noen leiekontrakt. Selgers praksis står slik sett i en slags 

mellomstilling. 

 

Kjøper overtar ikke noen leiekontrakt, men det er samtidig klart at xxx 

vil få tilbud om å kjøpe seg inn i xxxet.   Dette gjør at verdien på selgers 

praksis må settes noe høyere enn praksiser, der det kun er opparbeidet 

pasientgrunnlag/journal som overdras, men langt lavere enn der kjøper 

overtar en gunstig leiekontrakt og forholdene ellers er ordnede. 

 

Det som trekker verdien  mest ned, i forhold til et generelt godt inntrykk 

av legesentret og praksisen, er at kjøper ikke er tilbudt noen konkret 

avtale, og selv må bli enig med de andre legene om betingelsene.   

 

Det er også lagt en viss vekt på manglende kontinuitet i praksisen, og at 

det er et lite pasientgrunnlag som overtas.   

 

Inntektene med dagens pasientgrunnlag er lav, og er basert på 1 dags 

pasientrettet arbeid per dag. 

 

Selv om kjøper kan øke listetaket, og det meget vel kan tenkes at det vil 

være lett å opparbeide et større pasientgrunnlag, vil dette i så fall ikke 

være  selgers fortjeneste.   

 

Kontorsituasjonen er også en faktor som påvirker verdien noe i negativ 

retning. Kjøper må dele kontor og disponere dette xxx dager per uke.  

Xxx  kan eventuelt arbeide en xxx dag, men da i en av de andre legenes 

kontor.  Selv om kjøper kan arbeide opp til xxx dager per uke er det ikke 

optimalt å dele kontor, og eventuelt også måtte flytte mellom flere 

kontorer. 

 

På denne samlede bakgrunn er nemnden kommet til at verdien av 

opparbeidet praksis skal settes til kr 400 000. 
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Avgjørelsen er enstemmig. 

 

Inventar/Utstyr 

 

Inngår ikke i overdragelsen 

 
Saksomkostninger 

 

Nemnden har ikke funnet grunn til å fravike hovedregelen om at omkostningene 

deles likt.  Verken krav eller bud er urimelige, og det er heller ikke spesielle 

forhold som kan bebreides noen av partene. Utgiftene blir derfor å dele likt 

mellom dem. 

 

VII  SLUTNING 

 

Kjøper skal betale til selger  kr 400 000. 

 

Frist for betaling er  30.04.2021.  

 

Saksomkostningene skal deles likt, men partene er solidarisk ansvarlige for 

betalingen. 

 

*** 

 

20.03.2021 

 

 

 

Kjersti Patricia Amundsen Elise Dale   Rune Burkeland Matre 

Nemndleder    Nemndmedlem  Nemndmedlem 


