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FLO  

 

NEMNDAVGJØRELSE  09.10. 2020 

 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxx kommune 

 

Kjøper: xxx 

 

Selger: xxx 

 

Nemndleder: Kjersti Patricia Amundsen 

 

Nemndmedlem: Hanne Støre Valeur 

 

Nemndmedlem: Rune Burkeland Matre 

 

Innledning 

 

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

xxx 

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 350 000 for inventar/utstyr og kr 1 150 000 for opparbeidet 

praksis, til sammen kr 1 500 000. 

 

Kjøper har tilbudt kr 100 000 for inventar/utstyr og kr 150 000 for opparbeidet 

praksis, totalt kr 250 000.  

 

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

 

Partene er enige om å dele saksomkostningene. 
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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 

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 og underlagsmateriale 

 

En samlet nemnd har vært på befaring i lokalene, og hatt møte med partene.  

Helsesekretæren svarte på spørsmål som dukket opp under befaringen. 

 

Nemnden hadde på forhånd mottatt redegjørelser og dokumentasjon fra begge 

parter. Etter selgers anmodning fikk partene en tilleggsfrist for å kunne 

kommentere opplysningene helsesekretæren ga under befaringen, da ingen av 

partene var forberedt på dem.  Begge parter sendte noe ny dokumentasjon. 

 

Sakens bakgrunn 

 

Selger har drevet praksisen siden 2012. Kjøper overtok hjemmelen august 2020. 
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Type praksis 

 

Solopraksis i xxx, organisert som en underavdeling under et AS, som også 

driver annen virksomhet. Selger deler lokalene med 

kiropraktor/fysioterapiklinikk. En periode var det to fastleger der, men den andre 

legen flyttet i 2018. 

 

Beliggenhet/lokaler 

 

Legesenteret er lokalisert sentralt i xxx. Lokalene er romslig og holder generelt 

bra standard, men trenger noe overfladisk oppussing. Pauserommet er uten 

vindu. 

 

Lokalene er i andre etasje med heis, og består av : 

 

• Venterom  

• Resepsjon 

• To legekontorer med undersøkelsesbenk  

• To kontorer som disponeres av kiropraktor   

• Laboratorium med undersøkelsesbenk og dør ut til resepsjonen 

• Pauserom uten vinduer 

• Akuttrom 

• Personaltoalett 

• Pasienttoalett 

• Undersøkelsesrom 

• Lager 

 

Det er apotek i første etasje, og to andre fastleger i etasjen over. 

 

Personalet: 

 

Det er en helsesekretær i 100%  stilling.  xxx har vært ansatt siden 2015. 

 

Systemer i praksisen 

 

Legesenteret benytter SYSTEM X journalsystem.   

 

Det er elektronisk kommunikasjon med pasienter via e-portal, inkludert e-

resepter, e-kontakt, e-konsultasjon og timebestilling. 

 

NOKLUS benyttes for kvalitetskontroll av laboratorievirksomheten, se dog 

merknader under partenes anførsler og nemndens merknader.  
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Det foreligger en HMS-perm, men det var uklart hvem som hadde ansvaret for 

den, og om den hadde vært i bruk/oppdatert de senere år. 

Kontorrutiner var nedskrevet på et ark.  

 

Kontorrutiner 

 

Helsesekretæren gjør alt som hører til stillingen, og arbeider fem dager per uke. 

 

Samarbeidsavtaler 

 

Ingen lagt frem.  Avtalen med kiropraktorklinikken vedrørende bruk av lokalene 

og betaling av leie er muntlig. 

 

Pasientgrunnlag 

 

Da selger overtok praksisen i januar 2012 var det 800 pasienter på listen.  

Antallet var steget til 1400 i 2015, da selger ble utsatt for xxx. På tidspunktet for 

kjøpers overtakelse (august 2020) var antallet 1020.  Nåværende listetak er 

1300. Gjennomsnittlig listelengde i kommunen er 1200 pasienter per fastlege. 

 

Kontinuitet: 

 

Selger har drevet praksisen siden 2012.  xxx var 100 % sykmeldt fra xxx til xxx.  

Fra xxx til xxx var xxx 60 % sykmeldt.  Siden xxx har selger ikke selv arbeidet 

på listen, den har vært drevet av vikarer. Til sammen 6 eller 7  ulike vikarer har 

arbeidet på listen siden 2015. 

 

Husleie og andre avtaleforhold 

 

Selger har leid lokalene sammen med kiropraktorklinikken Husleien er  kr. 17 

000 per måned. Selger og kiropraktorklinikken har ikke hatt en skriftlig avtale 

seg imellom, men har delt lokalene og leien. Det har vært diskusjoner om hvem 

som skal betale for hva. 

 

Etter lengre tids mislighold med betaling av leien sa utleier opp avtalen, og 

kommunen overtok leiekontrakten fra mai 2019. Siden da har kommunen holdt 

tilbake deler av selgers basistilskudd, og dekket husleien herfra.  Selger har 

forklart at årsaken til betalingsproblemene var at xxx vikar misligholdt avtalen 

med selger. Kommunen og utleier har opplyst til kjøper at kjøper vil kunne 

overta kontrakten igjen senere. 

 

Inntekter og utgifter 
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Det har vært vanskelig for nemnden å forstå nøyaktig hva inntekter og utgifter 

knyttet utelukkende til fastlegepraksisen har vært.  Dette skyldes både at selger 

ikke har arbeidet fullt i praksisen siden 2015, og måten inntekter og utgifter er 

ført på. Basistilskuddet har gått til ASer, som også driver med annen 

virksomhet.  Selger har mottatt lønn til sitt enkeltmannsforetak gjennom ASet. 

 

Ut fra det nemnden kunne forstå, med hjelp fra tilsendte dokumenter fra selgers 

regnskapsfører ,var overskuddet i praksisen det siste hele året selger arbeidet  ca. 

2 mill.. I 2016 da selger arbeidet 60 % var xxx overskudd noe over 1 mill, 

hvilket tilsier 1,6 mill i full stilling. 

 

Inventar/Utstyr 

 

Venterom og kontorer er møblert med møbler i bra stand. 

Tre utstyrte behandlingsrom, hvorav ett med undersøkelsesbenk EKG, ultralyd, 

elektrisk gyn-benk, 24t BT, spirometri, sterilisator, utstyr til småkirurgi og gyn, 

fullt innredet lab med 2 behandlingsbenker, datanettverk oppgradert i 2014, siste 

datamaskiner innkjøpt i 2019. 

 

Selger 

 

Selger har i korte trekk anført: 

 

Da selger overtok hjemmelen ble praksisen drevet i lokaler med bare ett rom og 

ett kontor, og 800 pasienter.  Selger har, sammen med kiropraktorklinikken 

overtatt større lokaler og innredet/pusset opp.  Pasientantallet på selgers liste 

økte til 1400 på bare  tre år, men falt igjen etter at selger var utsatt for xxx og ble 

helt og delvis sykmeldt. 

 

Legekontoret er populært og har perfekt beliggenhet i forhold til tilgjengelighet 

for pasientene. 

 

Det er et godt tverrfaglig samarbeid med kiropraktor/fysioterapeuten. 

 

Driftsutgiftene er lave og inntektene gode.   

Selv om selger har vært mye sykmeldt har praksisen hele tiden vært ivaretatt. 

Selgers problemer med å betale husleien skyldtes at en av vikarene hadde 

misligholdt sin avtale med selger. 

 

Helsesekretæren har vært ansatt siden 2015, er dyktig og nesten aldri syk. 

Det er strenge rutiner i forhold til pasientsikkerhet.  Sensitive opplysninger 

skjermes fra uvedkommende og låses inn. 
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Lokalene er innredet med tanke på å kunne huse en fastlege til. 

Det var tre søkere til hjemmelen. 

 

Klinikken er vel ansett, ligger midt i xxx og har hatt en jevn pasienttilstrømming 

hele tiden.  Det er store gode behandlingsrom og pene lokaler.  

Pasientgrunnlaget er over gjennomsnittlig i kommunen. 

 

Selger mener at praksisen er verdt kr 1 500 000 inkludert utstyr og inventar. 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført : 

 

Praksisen er preget av at det har vært mange vikarer over lengre tid. 

 

Det har vært flere vikarer og ustabil legedekning siden 2015. En vikar hadde 

ikke turnustjeneste. En vikar ble sagt opp pga xxx. Det var en periode praksisen 

var uten lege da legesekretær alene betjente legekontoret og sendt til legevakt/ 

andre fastleger og kommunelegen ved behov, i samråd med kommuneoverlegen. 

 

En av vikarene ble fratatt sin rett til xxx. Mange pasienter byttet fastlege pga 

ustabil legedekning.  

 

Da kjøper begynte som vikar i praksis oktober 2019 var det 1020 pasienter på 

lista med listetak på 1500. De fleste pasienter klaget over ustabil legedekning og 

enda en ny vikar. Listepasienter har økt med 100 mens kjøper har vært vikar. 

 

Selger har hatt begrensninger i autorisasjonen, og mistet retten til xxx.  

 

Listen er preget av stor andel pasienter med xxx.  Kjøper har strevet med 

pasienter med xxx og brukt tid på å få bedre rutiner for disse, i dialog med xxx.  

 

Helsesekretær har fortalt at xxx flere ganger har opplevd at regninger angående 

utstyr, materiell, husleie og fellesutgifter ikke ble betalt.  

 

Leieforholdet ble avsluttet av utleier pga manglende betaling av fellesutgifter 

over flere måneder. Kommunen fikk overta leiekontrakten, beholder deler av 

basistilskuddet og betaler leien derfra.  

 

Renhold ble ikke betalt i flere måneder, og ble i ettertid betalt av kjøper, da 

vaske personellet varslet at de ellers ikke ville komme mer. 
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System X journalsystem er knyttet til server som sist ble oppdatert i 2014. Det er 

tregt, og henger seg av og til opp. Det tar lang tid til å sende e resepter, 

utsending av meldinger til NAV osv. IKT-ansvarlig mener at systemet må 

oppgraderes fortløpende ellers kan det oppstå store problemer angående drift av 

journalsystemet. Server og datamaskiner må oppgraderes snarlig og regning for 

oppgradering er 128 000.  

 

Det finnes ikke internkontroll for praksisen,  

Legesekretæren har utarbeidet Nokluskontroll men i flere perioder kunne ikke 

tester gjennomføres pga. mangel på labutstyr pga. manglende betaling. 

 

Fastlegehjemmelen ble utlyst i juni 2020. Det var tre søkere totalt, noe som er 

langt færre enn for andre hjemler som har vært utlyst i xxx. 

 

Hva gjelder utstyr/inventar er kjøpers vesentligste innvendinger som følger: 

Noen av de fire undersøkelsesbenkene er gamle og med sprukket skinn. De kan 

ikke brukes mer pga. hygieniske forhold. 

Stoler i fellesareal og venterom samt legekontor må byttes ut pga. strenge krav 

til rengjøring. 

Arkivjournalskap mangler lås, Nøkler er ikke tilgjengelige. Kjøper har skaffet 

eget skap med lås. Flere må kjøpes inn.  Gulvene må fornyes.  Datasystemet må 

oppgraderes. 

 

På denne bakgrunn mener kjøper at praksisen ikke er verdt mer enn kroner 250 

000, hvorav ca kr 100 000 for inventar og 150 000 for opparbeidet praksis. 
 

Helsesekretærens forklaring 

 

Helsesekretæren fortalte at det hadde vært  diskusjoner om økonomiske forhold 

mellom selger og samlokalisert kiropraktor/fysioterapeut, og at det hadde vært 

mangel på økonomisk styring.  På grunn av tidspress og tidvis manglende 

reagenser var svarrapport og testprøver til NOKLUS blitt mangelfullt oppfulgt i 

perioder.  xxx bekreftet også kjøpers anførsel om at det hadde vært mange 

legevikarer de siste årene.  

Det er kun en legesekretær ansatt.  Xxx ble av både selger og kjøper fremholdt 

som meget kompetent, et inntrykk nemnden fikk bekreftet i sin samtale med 

xxx.  xxx har trolig vært en vesentlig stabiliserende faktor i en turbulent tid ved 

legekontoret.  xxx har hatt minimalt fravær.  Dette har gjort at vikarbehovet har 

vært lite.  Det er allikevel en  sårbarhet for driften at så mye avhenger av en 

persons tilstedeværelse.  Slik nemnden oppfattet det var det for tiden heller 

ingen fast vikar, da xxx som tidligere hadde vært ekstravakt ikke lenger var 

tilgjengelig. 
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Nemndens vurderinger 

 

Opparbeidet praksis 

 

Prisen for en solopraksis vil ofte ligge noe lavere enn en praksis i gruppe.   

Dette skyldes delvis at legen som driver solopraksis er alene om en del faste 

utgifter som ellers deles på flere.  Videre er praksisen mer sårbar for fravær.  I 

tillegg har en solopraksis ikke det lett tilgjengelige faglige og administrative 

samarbeidet som eksisterer i en gruppepraksis.  

Dette er kun en generell hovedregel, som ikke passer på alle praksiser.  En godt 

drevet solopraksis kan ha høyere verdi enn en dårlig drevet praksis i gruppe. 

 

Det var tre søkere til hjemmelen.  Dette er tilstrekkelig til at praksisen anses 

greit omsettelig, selv om andre praksiser i kommunen har hatt større interesse i 

markedet. 

 

Beliggenheten er meget god, i xxx xxx.  Den er lett tilgjengelig på alle måter. 

 

Lokalene er velegnet, hyggelige og i helt akseptabel stand.  Kjøpers anførsel om 

behov av oppgradering av blant annet gulvene deles ikke av nemnden.  Boning 

vil gjøre stor forskjell og være tilstrekkelig. 

 

Selger har utvilsomt lagt ned betydelig innsats i praksisen. xxx har skaffet og 

innredet større lokaler, som gjør det mulig å leie ut til andre, eventuelt være flere 

leger. xxx har også bygget opp et pasientgrunnlag, som da kjøper overtok var for 

oppadgående.  Det er ingen grunn til å forvente ytterligere frafall nå, som det er 

kommet en ny fastlege, som også har vært vikar på listen en god stund. 

 

Kjøpers anførsel om at datasystemet trengte oppgradering deles av nemnden.  

Det er dog usikkerhet omkring prisanslaget kjøper angir.  Nyere systemer vil 

ikke være serverbasert, og dermed må en anta at investeringskostnader ved 

oppgradering vil være betydelig lavere. 

  

Leieavtalen er gunstig, og nemnden legger til grunn at kjøper vil få overta 

kontrakten fra kommunen etter en viss tid med stabilitet. 

  

Driftsutgiftene er lave og inntektsmulighetene i praksisen er gode.  

 

Nemnden finner det imidlertid klart at denne praksisen har vært svært 

skadelidende av diskontinuiteten og det store antallet vikarer av varierende 

varighet og kvalitet over lengre tid. Dette trekker verdien ned. 
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Manglende betaling av husleie, manglende NOKLUS rapportering og 

økonomiske diskusjoner, og mangel på skriftlige avtaler mellom de som deler 

lokalene, er faktorer som også trekker praksisens verdi ned. Dette gjelder selv 

om det faglige samarbeidet med kiropraktorklinikken har vært godt, og selv om 

betalingsproblemene skyldes at en av selgers vikarer ikke har gjort opp for seg. 

 

Hvorvidt det er en stor andel LAR-pasienter påvirker ikke i seg selv verdien av 

en praksis, men det er sannsynlig at når leger fratas eller sier fra seg 

autorisasjonen har det vært kritikkverdige forhold ved måten praksisen har vært 

drevet i forhold til denne pasientgruppen.  

 

Kjøper skal betale for praksisen slik den er når han overtar.  Forhold som trekker 

verdien ned er like relevante uansett om selger er å bebreide for forholdene eller 

ikke. 

 

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

verdien på opparbeidet praksis skal settes til kr 550 000.    

 

Inventar/Utstyr 

 

Sammenlignet med andre legepraksiser er denne utstyrt omtrent som 

gjennomsnittet.   

Nemnden kan ikke se at det skal være nødvendig å kjøpe nye møbler, annet enn 

låsbare arkivskap.  

Det er fire undersøkelsesbenker til rådighet, og selv om en eller to av dem må 

skiftes er det fortsatt ikke nødvendig for kjøper å anskaffe nye.  Medisinsk 

teknisk utstyr er også helt som gjennomsnittet, men server må trolig oppgraderes 

innen rimelig tid.   

Selv om en del utstyr /inventar er av eldre dato, har det stor bruksverdi, som er 

den verdien nemnden skal finne. Nemnden anser kr 200 000 å være en riktig 

verdi for alt som er der. 

 

Konklusjon 

 

En enstemmig nemnd er kommet til at kjøper skal betale til selger kr 550 000 for 

opparbeidet praksis og kr 200 000 for inventar/utstyr, til sammen kr.  750 000.  

 

 

Saksomkostninger 

 

Partene er enige om at saksomkostningene deles likt mellom dem. 

 

Slutning: 
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Kjøper skal betale til selger kr. 750 000 innen 09.11.2020. 

 

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

solidarisk ansvarlige for betalingen.  

 

 

 

*** 

 

 

 

Oslo den 09.10.2020 

 

 

 

 

Kjersti P. Amundsen      Hanne Støre Valeur   Rune Burkeland Matre 

nemndleder           nemndmedlem               nemndmedlem  

 


