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FLO 

NEMNDAVGJØRELSE  24.08 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 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 50 000 for inventar/utstyr og kr 1 250 000 for opparbeidet 

praksis, til sammen kr 1 300 000. 

 

Kjøper har i skjema for anmodning om nemnd tilbudt  kr 50 000 for 

inventar/utstyr og kr 900 000 for opparbeidet praksis, totalt kr 950 000. Budet er 

senere justert, slik at pris for utstyr/inventar er økt til kr 100 000 og for 

opparbeidet praksis redusert til kr 850 000.  Totalsummen er altså uendret. 

 

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

 

Kjøper 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.   
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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.  

Selgers ektefelle var tilstede under møtet. Tre vitner forklarte seg for nemnden. 

Det ene vitnet var gjenværende lege ved legekontoret.  I tillegg forklarte to 

ansatte hjelpepersonell seg. Vitnene var innkalt av kjøper, og var varslet på 

forhånd.  

 

Nemnden hadde på forhånd mottatt redegjørelser  og dokumentasjon fra begge 

parter.  

 

Sakens bakgrunn 

 

Selger har drevet praksisen siden 2018. Praksisen har vært ivaretatt av vikar 

siden 2019. Kommunen overtok ansvaret for vikar fra april 2020.  Kjøper 

overtok hjemmelen 01.08.20. 

 

Stillingen har vært utlyst to ganger.  Etter første utlysning takket én av søkerne 

ja til tilbud om fastlegeavtale, men vedkommende trakk seg. Ved andre gangs 

utlysning var det 6 søkere til hjemmelen, heriblant kjøper. 
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Type praksis 

 

Gruppepraksis med to leger, organisert  i selskap med delt ansvar (DA). 

 

Beliggenhet/lokaler 

 

Legesenteret er lokalisert meget sentralt i xxx. 

 

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

 

• Venterom med kamera installert.  

• Resepsjon/pauserom (samme) 

• xxx legekontorer med undersøkelsesbenk 

• GU-rom som hører til selgers kontor   

• Laboratorium 

• Skiftestue 

• Pasienttoalett 

• Personaltoalett 

• Omkledningsrom  

• Rom til ventilasjonsanlegg  

• Kopirom med frankeringsmaskin 

• Bøttekott 

 

Personalet: 

 

Det er to helsesekretærer i 100 % stilling, og 80 % med OTP. 

En av dem har vært ved legesenteret i 20 år, den andre ble ansatt i 2009. 

 

Systemer i praksisen 

 

Legesenteret benytter CGM 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.  

 

Melin Medical helautomatisk betalingsordning benyttes. 

 

Det foreligger en prosedyreperm for hjelpepersonellet. 
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Kontorrutiner 

 

Det er to helsesekretærer på jobb til enhver tid.  Det er to på jobb hver dag 

bortsett fra to ettermiddager i uken.  Begge gjør alle oppgaver som hører til 

stillingen. 

Selger har arbeidet fem fulle kurative dager per uke. 

 

Samarbeidsavtaler 

 

Legene har en selskapsavtale som regulerer forholdet dem imellom.  

Andre avtaler ble ikke lagt frem eller informert om. 

 

Pasientgrunnlag 

 

Da selger overtok praksisen i 2018 var det 1324 pasienter på listen. På 

tidspunktet for kjøpers overtakelse (2018) var antallet 1228.  Listetaket er 1400. 

Gjennomsnittlig listelengde i kommunen er 1127 pasienter per fastlege. 

 

Kontinuitet: 

 

Selger har drevet praksisen siden januar 2018, med vikar fra desember. xxx har 

hatt samme vikar hele tiden, frem til kjøper begynte. 

 

Husleie og andre avtaleforhold 

 

Det ble ikke fremlagt signert leiekontrakt, og det er uklart om det i det hele tatt 

er inngått en leieavtale med selger og gjenværende lege, eller om de anses å ha 

trådt inn i kontrakten til de forrige hjemmelshaverne. Husleien i 2019 var kr 28 

776 per mnd.  Det har vært forhandlinger i 2019 om kontrakt om langtidsleie og 

noe lavere husleie, og utkast til avtale ble lagt frem, men avtale er ikke signert.   

 

Inntekter og utgifter 

 

Selgers samlede inntekter (inkludert basistilskuddet)  i 2018 var på kr 3 200 000.  

Året etter arbeidet xxx frem til desember.  xxx inntekt i 2019 var kr 3 263 000. 

Med utgifter på ca. kr 1 000 000 var hennes overskudd på ca. kr 2 200 000.  

 

Fra og med 2020 betaler legene kr 85 000 hver per mnd.  Innenfor denne 

summen dekkes også inn et felles underskudd fra i fjor på kr 67 000.  Det er noe 

uklart for nemnden om dette underskuddet henger igjen fra 2018, og skyldes en 

uenighet da, om penger som forrige lege skyldte kontorfellesskapet. 
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Partenes anførsler 

 

Selger: 

 

Selger har i korte trekk anført følgende: 

 

Selger betalte kr 1 300 000 til daværende praksisinnehaver da xxx overtok i 

2018. 

 

Siden da har xxx lagt inn alle pasientopplysninger i elektronisk journal, slik at 

det ikke lenger er noe papirarkiv. 

 

xxx har innkalt alle pasientene til kontroll for å sjekke medisinbruk og oppdatere 

informasjonen i journal. 

xxx har også innført NOKLUS diabeteskontroll, og redusert bruk av B-

preparater.   

 

Det har vært en konflikt mellom xxx og gjenværende lege.  Denne konflikten er 

årsaken til at xxx sluttet.  Konflikten påvirker imidlertid ikke praksisens verdi. 

 

Det er svært god inntjening i praksisen. Dette har vært mulig fordi xxx har 

arbeidet lange dager 5 dager i uken (50-60 t per uke). 

 

Beliggenheten til legekontoret er meget god, og det er parkeringshus i nærheten, 

samt noe gateparkering rett utenfor. 

 

Selv om selger har hatt vikar en god stund har listen blitt godt ivaretatt av xxx 

vikar, som hadde tre ukers opplæring sammen med selger før xxx begynte. Det 

faktum at en del pasienter falt fra listen etter at selger sluttet antas delvis å 

komme av at de var xxx, og selgers vikar ikke snakket xxx.  

 

Lokalene er praktiske.  Inventar og utstyr er gammelt, men fungerer. Selger har 

hadde selv kjøpt inn en del utstyr for egne penger.  Dette tok xxx med da xxx 

flyttet.  

 

Selger har i sin vurdering lagt vekt på hva xxx selv betalte, og alt som er gjort 

med praksisen i xxx tid, som har forbedret den. 

 

 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 
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Forhandlingene har vært preget av lite tilgjengelig informasjon og innsyn i 

praksisen, til tross for flere forsøk på dialog og samarbeid. 

 

Pasientgrunnlaget har gått ned, 200 pasienter har skiftet fastlege.  Det vil ta tid å 

bygge opp dette. 

Ustabilitet med stadig utskifting av leger (tre på to år) har gått ut over 

pasientenes tilfredshet. 

 

Kjøper har inntrykk av manglende økonomisk kontroll, og mangelfulle rutiner 

både mht økonomi, e-konsultasjoner og dataproblemer. 

 

Legesenteret har lidt et omdømmetap og pasientfrafall pga interne problemer på 

legesenteret.  

Praksisen har blitt utilfredsstillende ivaretatt i lengre tid, og har vært preget av 

konflikter, dårlig arbeidsmiljø og sykefravær hos hjelpepersonellet. 

 

Inventar og utstyr er gammelt og slitt, det mangler en del nødvendig utstyr, og  

det må gjøres nyinnkjøp.  

 

Gjennomsnittlig verdi på praksiser i xxx er 1,1 – 1,2 inkludert utstyr.  Denne 

praksisen holder lavere standard og har mangler som tilsier lavere pris enn 

snittet. 

 

Både omdømme, kontinuitet og pasientgrunnlag og gode rutiner må bygges opp.  

Dette vil kreve betydelige ressurser. 
 

Vitneforklaringene 

 

Gjenværende lege og hjelpepersonellet forklarte seg om tidligere konflikter med 

selger, og om andre forhold de opplevde svært negativt.   

Nemnden ser ikke at det er nødvendig å gjengi forklaringene, ettersom de 

problemene som ble belyst ikke lenger var aktuelle da kjøper overtok praksisen. 

Nemnden legger til grunn at det har vært interne konflikter ved senteret, og at 

disse også har vært synlige for pasientene.  

 

 

 

 

 

Nemndens vurderinger 

 

Opparbeidet praksis 
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Det var seks søkere til hjemmelen. Årsaken til at den måtte utlyses en andre 

gang var at legen som fikk tilbud etter første utlysning trakk seg. Nemnden 

legger derfor til grunn at interessen i markedet er moderat og praksisen relativt 

lett omsettelig. 

 

Beliggenheten er meget god, i xxx.   

 

Selger har utvilsomt lagt ned betydelig innsats både i å få overført opplysninger 

fra papirjournal til elektronisk journal, og i pasientarbeid. 

 

Det er ikke mulig for nemnden å fastslå årsaken til at ca. xxx pasienter har 

forlatt selgers liste, men det kan ikke ses bort fra at det har sammenheng med 

konfliktene som har vært mellom selger og gjenværende lege, og mellom selger 

og hjelpepersonellet.  Det har åpenbart vært en lengre periode med et betent 

arbeidsmiljø, med sykmeldinger og vikarer som konsekvens. Det er også 

sannsynlig at det har vært noe pasientfrafall og omdømmetap fordi pasienter har 

vært vitne til konflikt og dårlig stemning på legesenteret. Uansett årsak er det et 

faktum at det å ha mange ledige plasser på en fastlegeliste i seg selv kan virke 

negativt på praksisens rennommé, spesielt når de andre listene i kommunen 

nesten ikke har ledige plasser.  

Leieavtalen mellom de to tidligere legene og utleier ble, etter det nemnden 

forstår, ikke overført til selger/gjenværende lege. Det er imidlertid noe 

usikkerhet om dette spørsmål.   

 

Nemnden legger derfor til grunn at det ikke eksisterer en leiekontrakt.  

Leieforholdet er dermed å anse som løpende, og kan sies opp av begge parter 

etter husleielovens bestemmelser.  

 

Det i seg selv at det ikke er lagt frem en bindende kontrakt med klare regler om 

varighet og oppsigelse, skaper noe usikkerhet, og gir inntrykk av en viss mangel 

på orden. 

 

Den samme mangel på oversikt fikk nemnden inntrykk av i forhold til enkelte 

økonomiske forhold.  Det var ikke mulig å få et sikkert svar på om underskuddet 

fra 2018 var videreført i 2019, og fortsatt ikke dekket opp.  Nemnden legger 

avgjørende vekt på regnskapsførers merknad til regnskapet for 2019, der det 

fremkommer et underskudd på kr 97 000, som skal dekkes inn ved økte 

månedlige innbetalinger. Dette er ikke i seg selv noe alarmerende, og kjøper 

løper ingen risiko pga. dette. 
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Det kan imidlertid slås fast at driftsutgiftene ved legekontoret er høye, 

uavhengig av den midlertidige økningen.   

 

Inntektsmulighetene i praksisen er gode. Selv om selger har arbeidet 

ualminnelig mye og hatt svært høy inntjening, ligger alt til rette for at også 

kjøper vil kunne ha en god inntekt fra første stund. 

 

Det er begrenset hva som finnes av interkontroll og kvalitetssikringsrutiner ut 

over NOKLUS, men det finnes en perm for hjelpepersonellets arbeidsoppgaver 

og prosedyrer.   

 

Hjelpepersonellet har lang ansiennitet.  De opplyste begge i sine forklaringer at 

arbeidsmiljøet var blitt godt igjen etter at selger sluttet og xxx vikar overtok, og 

at det ikke lenger er noen konflikter.  

Kjøper overtar derfor en praksis med en turbulent forhistorie, men der det er  nå 

ro og gode arbeidsforhold med erfarne ansatte.. 

 

Nemnden er imidlertid enig med kjøper i at det kan ta noe tid og bygge opp 

igjen pasientlisten og omdømmet, og skape trygghet for at det nå blir stabil drift. 

 

Nemnden har inntrykk av at selger har viet svært mye tid til pasientrettet arbeid, 

og at dette kan ha gått noe ut over den administrative siden. 

 

Det er ikke nødvendig for nemnden å ta stilling til den underliggende årsaken til 

konflikten mellom xxx og gjenværende lege.  Konflikten er ikke videreført til ny 

lege. 

 

Nemnden har merket seg opplysningene om oppnådd pris for andre praksiser i 

regionen, men har ikke selv sett disse, og kan ikke vurdere dem.  Det ble opplyst 

at gjenværende lege betalte kr 1 250 000 for praksisen for et år siden.  Dette 

skjedde uten nemnd. Det at en lege er villig til å betale et beløp betyr ikke at 

dette beløpet er hva nemnden ville kommet til.  Avtalen kan uansett si noe om 

markedsverdien på det tidspunktet, og har en viss interesse. 

  

Nemnden har sett hen til andre nemndavgjørelser fra den senere tid, og 

sammenlignet med selgers praksis. 

 

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.    

 

Inventar/Utstyr 
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Det meste av inventar/utstyr er svært gammelt.  Det må innen en begrenset 

tidshorisont påregnes utskiftinger og suppleringer. Nemnden legger til grunn 

selgers vurdering, og fastsetter verdien  av xxx andel av inventar/utstyr til kr 50 

000. 

 

Konklusjon 

En enstemmig nemnd er kommet til at kjøper skal betale til selger kr 1000 000 

for opparbeidet praksis og kr 50 000 for inventar/utstyr, til sammen kr. 1 050 

000.  

 

Saksomkostninger 

 

Kjøper har bedt om at nemden vurdere saksomkostningsspørsmålet.  

Hovedregelen er at disse deles likt.   

For å begrunne unntak kreves enten at en av partenes bud/krav er åpenbart 

urimelig, eller at en av partene av andre grunner er å bebreide for at saken kom 

til nemnd. Nemnden kan ikke se at det i denne saken foreligger sterke nok 

grunner til å fravike hovedregelen, selv om nemnden har forståelse for at det har 

vært vanskelig for kjøper å få innsikt i økonomi og enkelte andre forhold.   

 

Saksomkostningene blir derfor å dele likt mellom partene. 

 

Slutning: 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 1 050 000 innen 25 september 2020. 

 

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

solidarisk ansvarlige for betalingen.  

 

 

*** 

 

 

Oslo den  

 

 

 

 

Kjersti P. Amundsen      Hanne Støre Valeur   Rune Burkeland matre 

nemndleder           nemndmedlem               nemndmedlem  

 


