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FLO 

NEMNDAVGJØRELSE  27.07.2021 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxx kommune 

 

Kjøper: xxx 

Selger: xxx 

 

Nemndleder: Kjersti Patricia Amundsen 

Nemndmedlem: Ole Johan Bakke 

Nemndmedlem: Rune Burkeland Matre 

 

Innledning 

 

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

xxx kommune. 

Grunnlaget for nemndens arbeid og avgjørelse er gjeldende rammeavtale 

mellom Kommunesektorens organisasjon (KS) og DNLF om privat 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene pkt 5.6, og retningslinjer 

for nemndsbehandling ved overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen 

utarbeidet av Den norske Legeforening. 

 

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

for begge.  

 

Selger har krevd kr 250 000 for inventar/utstyr og kr 1 250 000 for opparbeidet 

praksis, til sammen kr 1 500 000. 

 

Kjøper har tilbudt kr 75 000 for inventar/utstyr og kr 725 000 for opparbeidet 

praksis, til sammen kr 800 000. 

 

Nemndens avgjørelse må ligge innenfor rammen av kjøpers bud og selgers krav.   

 

Selger ønsker at nemnden avgjør saksomkostningsspørsmålet. 

 

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 
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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. 

 

Nemndens saksbehandling 

 

Begge parter har levert skriftlige redegjørelser med dokumentasjon. En samlet 

nemnd var på befaring på legesenteret sammen med partene 5 juli, etterfulgt av 

et møte, der partene fikk utdype sine argumenter og nemnden stille spørsmål. 

Under møtet ble en av helsesekretærene oppringt og svarte på spørsmål fra 

nemnden på telefon. 

 

Sakens bakgrunn 

 

Legesenteret har vært drevet i samme lokaler siden 2000. Selger overtok 

praksisen i januar 2018. 

 

Partene er enige om at kjøper overtar praksisen samme dag som betalingsfristen 

for kjøpesummen.  Dersom kjøper betaler tidligere enn fristen står det partene 

fritt å regulere overtakelsesdatoen tilsvarende.  

Kjøpers tiltredelse er senere enn overtakelsen. I mellomtiden har kommunen 

påtatt seg vikaransvaret. 

 

Type praksis 

 

Enkeltpersonforetak i gruppepraksis med tre leger i driftsselskap, organisert som 

DA.  
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DAet eier inventar/utstyr i fellesarealene, står som leier av lokalene og er 

arbeidsgiver for de ansatte.  

 

Inventar/utstyr på legenes kontorer tilhører den enkelte, bortsett fra datautstyr.   

 

Beliggenhet/lokaler 

 

Legekontoret er lokalisert i et xxx midt i sentrum, i tredje etasje med heis.  

Annen helsevirksomhet i huset er xxx xxx, xxx og xxx.  Det er rikelig med 

offentlig gateparkering rett utenfor. 

 

Lokalene består av: 

• Tre legekontorer 

• Sekretærkontor med luke ut til resepsjon 

• Laboratorium 

• Pauserom 

• Personaltoalett og pasienttoalett 

• Et lite lagerrom 

•  

Personalet: 

 

Det er to helsesekretærer ansatt i 80% stilling hver, som har jobbet ved 

legesenteret siden henholdsvis 2003 og 2012. I tillegg til de ansatte sekretærene 

kjøper legesenteret telefonsekretærtjenester eksternt 4 timer pr. uke. 

 

Systemer i praksisen 

 

Legesenteret har benyttet  WebMed skybasert journalsystem siden november 

2020. 

 

NOKLUS kvalitetssystem benyttes for laboratorietjenestene. 

 

Ellers foreligger nedskrevne dagsrutiner og en perm med litt forskjellig 

informasjon, regler og rutiner på enkelte områder.  

 

Kontorrutiner 

 

De tre legene har fordelt ansvaret for IT, personal og økonomi mellom seg.  

Selger har vært personalansvarlig. 

Helsesekretærene rullerer på alle oppgavene.  Den eksterne 

telefonsekretærtjenesten benyttes på morgenen to dager per uke. 

Dagsrutinene for hjelpepersonellet er nedtegnet skriftlig. 

 



 4 

Samarbeidsavtaler 

 

Praksisen er knyttet til xxx i xxx, har student i praksis 6 uker hvert semester, og 

er tilknyttet xxx siden 2019. 

 

Legesenteret har avtale om Bedriftshelsetjeneste.  

 

Selskapsavtale ble ikke lagt frem.  Heller ikke internavtale mellom legene. 

 

Pasientgrunnlag 

 

Listetaket er 1000, og har vært det helt siden selger overtok i 2018.  Listen har 

vært full hele tiden, og det var 53 personer på venteliste i juni 2021  

Gjennomsnittlig listelengde i kommunen er  per fastlege er 1 246.  Det var ingen 

ledige plasser på noen liste i kommunen på det tidspunktet nemnden holdt møte. 

 

Kontinuitet: 

 

Selger har drevet praksisen siden januar 2018. Siden februar har xxx hatt vikar. 

En tidligere lege ved senteret vikarierte frem til 01.06.2021, deretter overtok en 

ny vikar, som også fortsetter fremover. 

 

Husleie og andre avtaleforhold 

 

Husleiekontrakt ble ikke lagt frem for nemnden, men det er opplyst at 

kontrakten gjelder tom 2026. Leien er kr 336 418 per år. Selskapet er leietaker. 

 

Inntekter og utgifter, økonomiske forhold 

 

Selgers inntekt i 2020 var  kr. 2 337 678 inkludert driftstilskudd. Samlede 

driftsutgifter var kr 837 983, driftsresultat kr 1 499 695. 

 

Legene innbetalte et fast månedlig beløp, som ble avregnet ved årsskiftet hvert 

år. 

 

Inventar/Utstyr 

 

Legesenteret er normalt utrustet.  En del av inventaret og utstyret er av noe eldre 

dato, men funksjonelt.  IT-utstyr er fornyet siste året, og journalsystem byttet til 

skybasert WebMed.  
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Partenes anførsler 

 

Selger har anført følgende: 

 

• Liste på 1000 personer med venteliste på 53 per 14.06.21. 

• Legesenteret er svært sentralt og attraktivt beliggende på xxx i xxx 

sentrum. Det er godt med kommunal gateparkering i området.  

• Det er et veldrevet og etablert legesenter som har drevet i samme lokaler 

siden 2000. 

• Gjenværende leger begynte ved legesenteret i hhv 2013 og 2018.  

• Senteret har erfarne og stabile helsesekretærer som har jobbet ved 

klinikken siden hhv 2003 og 2012.  

• Legesenteret er velorganisert hvor legenes ansvar for hhv 

personaloppfølging, IT-ansvarlig og økonomi-ansvarlig går på rundgang i 

tillegg til et felles administrativt ansvar mtp drift og kvalitetssikring.  

• Legesenteret er et DA med lik fordeling av eierskap mellom legene. DA-

et er veldrevet og har vært drevet med overskudd hvert år siden 

fratredende lege tiltrådte. Det foreligger en ryddig internavtale mellom 

legene og arbeidskontrakter med de ansatte. Legeregnskap AS har ansvar 

for regnskap for DAet. Allmennlegeklinikken er tilknyttet xxx xxx 

bedriftshelsetjeneste som et ledd i kvalitetssikring og ryddig og god 

personaloppfølging.  

• Legene har hatt et tydelig fokus på godt arbeidsmiljø og iverksatt gode 

rutiner for å opprettholde det.  

• DA-et har et velfungerende samarbeid med utleier og ryddig leiekontrakt 

t.o.m. 2026. 

• Lyse og hyggelige lokaler, vil særlig fremheve kontoret som er knyttet til 

fratredende lege som er et stort og lyst hjørnekontor med eget avlukke til 

GU-rom med undersøkelsesstol samt rikelig plass til blant annet 

undersøkelsesbenk med tilgang fra begge sider.  

• Det er et normalt utstyrt fastlegekontor hvor det er blitt gjennomført 

betydelig oppgradering og gjennomgang av blant annet serverpark, 

printer/skanner i resepsjonen, skjermer etc. de senere år i resepsjon og på 

kontoret. 

• Praksisen er tilknyttet xxx i xxx og har student i praksis 6 uker hvert 

semester, er tilknyttet xxx siden 2019. 

• Pasientlisten har vært stabil med venteliste hele tiden mens fratredende 

lege har hatt listen. Da fratredende lege overtok listen var det svært 

sparsommelig med journalnotater og fraværende oversikt av historikk 

blant annet tidligere sykdommer, noe fratredende lege har lagt ned 

betydelig innsats i. Medisinlister og historikk er godt oppdatert. 
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• Pasientlisten gir et godt grunnlag for inntjening. Tilgangen på pasienter 

har vært meget god. 

• Til tross for rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen, også i xxx, har 

det til denne listen vært godt med kvalifiserte søkere i to omganger.  

• Prisfastsettelsen bør basere seg på hva selger betalte for praksisen i 20xx 

(kr 1 400 000) samt de oppgraderinger som er gjort, både med hensyn til 

dokumentasjon i journalsystemet, etablering av praksisnett og student i 

praksis 6 uker hvert halvår samt utstyr i DAet, forhandlet frem en gunstig 

ordning i fht bytte av journalsystem til skybaserte Webmed (Furst) i 

november 2020. 

• Praksisen gir grunnlag for meget god inntjening, også gjennom det siste 

året. 

• Dette er en meget ryddig liste, godt dokumentert, ved et velorganisert og 

attraktivt legesenter med stabil bemanning, godt arbeidsmiljø og gode 

rutiner. 

• Det er uheldig hvis fratredende lege skal bære ansvaret for fastlegekrisen.   

• Det følger ingen kommunale plikter med hjemmelen. 

• Det er ingen ledige fastlegeplasser i hele xxx. 

• Årsaken til at hjemmelen måtte lyses ut to ganger var ikke at det ikke var 

kvalifiserte søkere første gang, men at gjenværende leger ikke ønsket 

noen av kandidatene. 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har anført følgende: 

 

• Hjemmelen ble ikke besatt før etter andre gangs utlysning.  Det var da 5 

søkere, hvorav kun kjøper ble innstilt. 

• Da selger kjøpte praksisen i 20xx ble det utlyst to hjemler ved 

legesenteret, med til sammen 34 søkere og 5 som ble innstilt. 

• Det har vært vanskelig å få presis og konkret informasjon fra selger. 

• Det er ikke lenger så attraktivt å være fastlege. Fastlegekrisen har ført til 

fastlegemangel i xxx kommune.  Dette har vært omtalt i flere avisoppslag 

i den senere tiden.  Kjøpere tar derfor en økonomisk risiko ved å kjøpe 

praksis i dette markedet. xxx by har, som følge av usikkerheten i 

markedet, etablert en gjenkjøpsavtale mellom hjemmelshavere og 

kommunen. 

• Kjøper har, som den første i xxx, fått tilbud om xxx-avtale. 

• Foruten IT-utstyret som er nytt, er resterende utstyr/inventar preget av at 

det er gammelt, slitent og utdatert. Det vil innen kort tid være behov for 

oppgradering for å opprettholde dagens standard. 
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• Listen som selger har lagt frem er den samme som ble benyttet da xxx 

kjøpte i 20xx, og stemmer ikke med hva som er der. 

• Lokalene har attraktiv beliggenhet, men er preget av å være slitte.  Det 

virker også som ventilasjonen er utilstrekkelig. 

• Venterommet er en lang gang, og det er ikke noe skjermet avlukke foran 

resepsjonen. 

• Det er ikke lydtett fra venterommet til legekontorene. 

• Det er dyrt å parkere i gaten, og ofte mangel på ledige parkeringsplasser. 

• Selger har kun drevet praksisen i xxx år, og hatt vikar det knapt siste 

halve året. 

• Trinnvis er ikke implementert, og det er uklart hvilke rutiner og 

dokumentasjon som ellers foreligger ut over NOKLUS. 

• Legesenteret byttet journalsystem i 2020, og det må forventes at 

journalene ikke er oppdatert.  Det må påregnes kostnader med utvikling 

av systemet når prøveperioden er over. 

• I 2020 ble det i xxx solgt to praksiser, som er sammenlignbare.  Den ene 

hadde listestørrelse på 1000 og var i nybygg med nytt utstyr og inventar, 

og ble solgt for 1 250 000.  Den andre ble solgt for 1 000 000, og hadde 

1584 personer på listen, og standard omtrent som denne. 

 

Nemndens vurderinger: 

 

Opparbeidet praksis 

 

Det var 5 søkere til hjemmelen ved annen gangs utlysning.  Nemnden har ikke 

grunnlag for å ta stilling til årsaken til at ingen ble innstilt ved forrige utlysning, 

men konstaterer at hjemmelen ble utlyst to ganger før den ble besatt, noe som 

gjerne skyldes mangel på egnede søkere. 

 

Beliggenheten til legekontoret er meget sentral og gunstig i forhold til både 

transport, offentlig kommunikasjon og andre instanser. 

 

Lokalene er lyse, ikke minst gjelder dette legekontorene.  Selgers kontor er et 

stort og trivelig hjørnekontor med eget avlukke til GU, der det er 

undersøkelsesbenk og god plass.   Bortsett fra kontorene er lokalene på flere 

måter uhensiktsmessige, mye pga. plassmangel.  Venterommet er en korridor, 

og det mangler et eget undersøkelsesrom/skiftestue. En del småkirurgi ble utført 

i samme rom som laboratoriefunksjonene. Videre er det trange venterommet 

uten eget avlukke foran resepsjonsluken en ulempe med tanke på diskresjon. 

Også pauserommet er lite.  Handicap-toalett benyttes også av xxx. 
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Pasientgrunnlaget er stabilt.  Det er ingen ledige fastlegeplasser i xxx.  Dette gir 

stor grad av sikkerhet for at ikke pasienter faller fra, og god anledning til å øke 

listetak dersom kjøper ønsker det.  

  

Nemnden legger til grunn at selgers fravær ikke har medført noen diskontinuitet 

som har gått ut over pasientene.  Selv om de skulle ha være misfornøyde med å 

møte to vikarer, har det ikke vært noe frafall fra listen.  

 

Inntjeningen i praksisen er god og må, pga  nettopp nevnte situasjon med fulle 

lister i kommunen, anses sikker.  Det er god kostnadskontroll, og rimelig 

utgiftsnivå for driften.  Samtidig må det nevnes at lite har vært gjort de siste 

årene med tanke på oppgradering, bortsett fra hva gjelder IT. Det er heller ikke 

opplyst om internkontroll- eller kvalitetssikringsrutiner, bortsett fra NOKLUS 

og en ringperm med litt forskjellig informasjon. 

 

De to gjenværende legene har vært ved legesenteret siden henholdsvis 2013 og 

2018.  

 

Hjelpepersonellet er stabilt og kompetent, og med lang ansiennitet. 

Helsesekretæren nemnden snakket med ga uttrykk for at det var begrenset 

mulighet til kurs/kompetanseheving.  For øvrig var det ikke noe negativt å 

bemerke.  To helsesekretærer i til sammen 160% stilling er under normen for å 

betjene tre leger.  Kjøp av ekstern telefonsekretærtjeneste noen timer i uken er 

ikke fullgod erstatning for stedlig bemanning, verken kvantitativt eller 

kvalitativt.   

 

Selger har i sin argumentasjon lagt stor vekt på at xxx og kollegaen som kjøpte 

samtidig i 20xx betalte 1 400 000. Selger har også trukket frem forbedringer xxx 

har sørget for i form av å oppdatere og utfylle journaler, og overføre alt fra papir 

til elektronisk journal, samt forhandle en gunstig avtale med Web Med der 

legesenteret ikke skulle betale noe gratis innledningsvis frem til legene var 

fornøyd, og deretter betale halv pris de neste to årene. 

Selger trakk også fem at xx sørget for avtale om seks ukers årlig praksisplass for 

student. Xxx mener at prisen må gjenspeile dette, og har anført at eventuell 

verditap pga. fastlegemangel ikke kan gå ut over legene som selger. Ett av de 

momentene som inngår i nemndens vurdering er praksisens attraktivitet.  Det vil 

naturlig nok påvirke verdien noe at praksisen måtte lyses ut to ganger, uansett 

årsaken til dette. 

 

Videre er nemnden ikke bundet av en kjøpesum som ble fremforhandlet mellom 

partene utenom nemnd i 20xx.  Den gir veiledning om markedet den gangen, 

men nemnden må vurdere verdien ut fra flere kriterier. 
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På samme måte gir de to overdragelsene kjøper har trukket frem fra 2020 kun 

veiledning om markedet. 

 

Etter en samlet vurdering av alle forhold er en enstemmig nemnd kommet til at 

verdien på opparbeidet praksis, skal settes til kr.  1 000 000. 

 

Det forutsettes at selgers tilgodehavende/gjeld til DAet nullstilles per 

overtakelsestidspunktet. 

 

Inventar/Utstyr 

 

Selger har lagt frem en liste over alt inventar og utstyr som forelå da xxx kjøpte 

praksisen. Xxx  har også informert om hva som er anskaffet nytt siden da.   

 

Selger har krevd 250 000 for sin andel av inventar/utstyr, kjøper har budt  

kr 75 000. 

 

Selger har lagt frem en inventar/utstyrsliste som ble presentert for xxx da xxx 

kjøpte i 20xx. Xxx har også opplyst om nyinnkjøp som er foretatt siden da.  

Kjøper har påpekt enkelte feil i listen, som selger var enig i. Selskapets 

investeringer ifølge regnskapet de siste årene har vært beskjedne. 

 

Nemnda legger til grunn at praksisen har det medisinske utstyr som forventes i 

en allmennpraksis pr. 2021. Det har ingen påfallende mangler, men en del av 

utstyret fremstår å være av en viss alder og godt brukt. At det vil bli behov for å 

erstatte deler av utstyret i et ikke alt for langt perspektiv holder nemnda som 

sannsynlig.  

 

Nemndas oppgave er å fastsette en skjønnsmessig bruksverdi på inventar/utstyr i 

legesenteret, slik det fremstår i dag. Dette er noe annet enn å fastsette 

markedsverdi.  

Legesenteret har det nødvendige, og kan betegnes som gjennomsnittlig utstyrt 

for drift av et allmenlegekontor i dag. En del av inventaret/utstyret er preget av 

alder, men har allikevel en klar bruksverdi. 

 

Verdien av selgers andel av inventar/utstyr, og utstyr på xxx kontor, settes på 

denne bakgrunn til kr 125 000. 

 

Konklusjon 

 

En enstemmig nemnd er kommet til at kjøper skal betale til selger for 

opparbeidet praksis og kr for inventar/utstyr, til sammen kr. 1 125 000 
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Saksomkostninger 

 

Saksomkostningene  dekkes med en halvpart på hver av partene. 

 

Slutning: 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 1 125 000 innen  27.08.2021 

Kjøper og selger skal betale halvparten hver av nemndutgiftene, men er 

solidarisk ansvarlige for betalingen.  

 

 

*** 

 

 

Oslo den 27.07.2021 

 

 

 

 

 

Kjersti P. Amundsen      Ole Johan Bakke  Rune Burkeland Matre 

nemndleder           nemndmedlem           nemndmedlem  

 


