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24. februar 2020 har NASJONAL NEMND FLO avsagt slik 

 

 

 

 

AVGJØRELSE 

  

 

 

 

Nemndas sammensetning:  Nils Grytten (leder) 

Rune Burkeland-Matre 

     Hanne Valeur 

 

 

 

Parter:     Xxx, fratredende part 

 

               - 

 

     Xxx, tiltredende part 

 

 

 

 

 

 

 

I. INNLEDNING 

 

Xxx er etter utlysning og søknad tildelt xxx fastlegehjemmel ved xxx legekontor i xxx kom-

mune. Partene har forhandlet, men ikke blitt enige om kjøpesummen som skal betales i an-

ledning overdragelse av xxx praksis og bedt om at dette fastsettes av nemnd i henhold til 

Rammeavtale mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske legeforening om all-

mennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene pkt 5.6. 

 

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 be-

handling av saken. 

 

Begge parter har fylt ut skjema ”anmodning om nemndsbehandling” og for øvrig gitt nær-

mere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på saken. Xxx  har oversendt di-

verse dokumentasjon knyttet til praksisen og legesenteret. 

 

Nemnda avholdt befaring og forhandlingsmøte i praksisens lokaler torsdag 10. februar 2020. 

Tilstede var partene og nemndas medlemmer.  
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Nemnda har kommet frem til en enstemmig avgjørelse. Avgjørelsen er basert på sakens do-

kumenter, befaringen og de muntlige redegjørelser som ble gitt i anledning forhandlingsmø-

tet.  

 

 

II. SAKENS FAKTUM 

 

Type praksis 

Den aktuelle praksisen ligger i en gruppepraksis,  legekontor, i tettstedet xxx i kommunen. 

Dette er i dag en 4-legepraksis.  

 

Gruppepraksisen er organisert som et selskap med delt ansvar, xxx legekontor DA. De fire 

samarbeidende legene er deltagere på like vilkår i selskapet. 

 

Det er pr i dag ikke knyttet kommunal bistilling til hjemmelen. 

 

Selger er spesialist i xxx. Kjøper er det ikke. 

 

Lokalene 

Gruppepraksisen er etablert i et forretningsbygg i xxx senter. Praksisen har vært i disse loka-

ler siden 1960-tallet, men utvidelser av lokalene har skjedd etter hvert som det har kommet 

nye leger til. 

 

Det er kort vei til tog og annen offentlig transport, parkering i nærområdet. Praksislokalet 

ligger også i meget kort gangavstand til xxx.  

 

Praksislokalet består av: 

 

- 4 relativt store legekontor 

- Ett (stort) kontor til sykepleier/administrasjonsleder 

- Venterom 

- Resepsjon med arbeidsstasjoner til ansatte mv 

- Laboratorium (i forlengelsen av resepsjonslokalet) med åpning mot skiftestue 

- EKG-rom med egen arbeidsstasjon 

- Lunsj-/møterom 

- Diverse smårom som lager, toalett mv. 

 

Leieavtalen har i årenes løp vært forlenget gjentatte ganger, senest i september 2019 

med utløp september 2024. 

 

Samlet sett er lokalene på 418 m2 og har en årlig husleie på 465 456. I tillegg kommer 

felleskostnader med kr 10 192 (a-konto) pr måned samt leie for fire parkeringsplasser 

som leger/ansatte disponerer ved bygget. 

 
Praksisen ligger byggets fjerde etasje og har via heis en viss tilgang for bevegelseshemmede, 

men er ikke universelt utformet. Heisen har ikke plass til ambulansebåre. 
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Personell 

Det er ansatt en spesialsykepleier i halv stilling som også har funksjon som administrasjons-

leder. Videre er det ansatt en sekretær i full stilling, men som p.t. har 40 % permisjon, en sek-

retær i 80 % stilling, en sekretær i 100 % (pt i permisjon), samt en vikar som inntas på time-

lønn etter behov.  

 

De ansatte har til en viss grad noen spesialområder innenfor sin kompetanse, men rullerer på 

de forskjellige arbeidsoppgavene. 

 

Personalmøter avholdes ved behov. 

 

Det opplyses at de ansatte fungerer godt og er godt innarbeidet i sine arbeidsoppgaver. 

 

Systemer i praksisen, avtaler, formelle forhold 

Praksisen benytter i dag System X journalsystem. Back-up lagres eksternt. Legekontoret bru-

ker Helserespons med SMS, e-konsultasjoner og e-dialog. Det er ikke digital timebok, slik at 

timebestillinger gjøres via SMS eller telefon. Praksisen er tilknyttet Norsk Helsenett og har 

Melin betalingsterminal. 

 

EKG har integrasjon mot datasystemet.  

 

Laboratoriet er kvalitetssikret gjennom NOKLUS. Det opplyses å foreligge et «manuelt» in-

ternkontrollsystem, men det fremstår som noe uklart hvor integrert dette er i arbeidshverda-

gen. Det er avtale med Unilab for sendeprøver, røntgen mv. Det er også avtale med Ski syke-

hus for øyeblikkelig hjelp prøvetaking og radiologitjenester. 

 

Det foreligger ingen skriftlig internavtale mellom legene i legesenteret, ei heller hva gjelder 

nøkkel for kostnadsdeling. Imidlertid foreligger en nokså enkel selskapsavtale, men som i 

liten grad regulerer samarbeidet internt i legefellesskapet. Dette har vært basert på muntlig 

kommunikasjon mellom legene. 

 

Utstyr/laboratorium 

Laboratoriet har i det vesentlige det utstyret som forventes i en allmennpraksis i 2020, men 

heller ikke mer. Inventar og utstyr ellers i fellesrom er ordinært, godt brukt, men fortsatt 

brukbart.  

 

Utstyr/inventar i fellesrom eies av legene gjennom DAet. Det som er på den enkelte leges 

kontor, eies og bekostes eksklusivt av den enkelte lege med unntak av dataterminal, skjerm 

og skriver som eies av fellesskapet. I forkant av at nemnda ble involvert har det vært disku-

sjoner mellom partene om hvilket utstyr kjøper ønsket å overta og hva hun ikke ønsket. Sel-

ger har etter dette, uten at partene synes å ha kjent til reglene for overdragelse av slikt utstyr, 

hentet det meste av inventaret på legekontoret.  

 

Selger har ikke fremlagt noen liste over utstyret med angivelse av innkjøpsår, nypriser osv.  
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Økonomiske forhold 

Utgiftene i legefellesskapet deles likt uavhengig av listestørrelse eller andre parametre. Kost-

nadsdelingen er ikke nedfelt skriftlig. 

 

Fra Dæhlis regnskap de siste tre år gjengis følgende nøkkeltall: 

 

År  Driftsinntekt   Driftskostnader              Driftsresultat 

20xx  2 419 011   1 043 664    1 375 347 

20xx  1 512 314   142 014    1 370 300 

20xx  2 490 236   1 040 073     1 450 372 

 

Årsaken til at driftsinntektene og -kostnadene har dette avviket, har det ikke lyktes nemnda 

å få full oversikt over. Av regnskapsrapporten står post 6300 «leie av lokaler/kontorhold», 

som er legenes innbetaling til fellesskapet, av en eller grunn i 0 i 2017.  

 

Månedlig innbetaling til fellesskapet var i 2019 kr 85 000. Dette dekker det alt vesentlige av 

legedriften. Tillegg kommer evt. ved investeringer på eget utstyr/inventar på kontoret. 

  

Pasientgrunnlaget 

Listen er på ca. 1470 pasienter. Det er relativt høy snittalder, og mange pasienter har gått til 

fratredende lege i en lang årrekke og vært lojale til praksisen. Xxx  hadde 3040 konsultasjo-

ner i tidsrommet 1.1 – 30.11.19. 

 

Kontinuitet 

Legekontoret har sin opprinnelse tilbake til 1960-tallet da første lege startet opp i disse loka-

lene. Siden har det kommet til nye leger. Xxx  har vært sammenhengende ved legekontoret 

siden 1976. Xxx  hadde noe fravær knyttet til egen sykdom mot slutten av 2019. Praksisen 

har da vært dekket opp av vikar.  

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Det meldte seg 22 søkere til hjemmelen da den ble utlyst. Nemnda vet ikke om alle disse var 

formelt kvalifisert for stillingen. 

 

Andre forhold 

Begge parter har gitt relativt fyldige beskrivelser av forhandlingsløpet frem til det kom til 

nemndsbehandling, som de begge har oppfattet som utfordrende og vanskelig. Dette vil ikke 

ha betydning for nemndas prisvurdering og gjentas ikke her. 

 

Xxx overtok formelt fastlegehjemmelen 1.1.xx og har arbeidet i praksisen på selvstendig 

grunnlag siden dette. 
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III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 

 

Fratredende part, xxx, har i korthet anført følgende: 

 

Fastlegehjemmelen ligger i en velfungerende gruppepraksis med stabile og gode kolleger 

uten interne konflikter. Selv om det ikke har vært nedfelt skriftlige avtaler om det interne 

samarbeidsforholdet, har det vært et konfliktløst og godt internt samarbeid mellom legene.  

 

Praksislokalet er sentralt og med kort vei til offentlig transport og parkeringsplass. Det er 

gjort investeringer i solskjerming og ventilasjon siste årene og dette fungerer tilfredsstillende. 

Selve legekontoret som xxx benyttet ble pusset opp for drøye 2 år siden. 

 

Legekontoret har en stabil stab av velfungerende helsesekretærer og sykepleier.  

 

Legekontoret profiterer på å ha avtalespesialister i umiddelbar nærhet, og det er et godt sam-

arbeid med disse. Det samme gjelder fysioterapeuter og kiropraktor.  

 

I prisvurderingen bør nemnda vektlegge at en praksis i samme legesenter nylig ble omsatt 

for kr 1,7 million. Her var listen riktignok på 1700, men selve legekontoret var uoppusset og 

tomt. 

 

Fratredende part har bedt om at kjøpesummen fastsettes til kr 1 470 000. xxx har ikke gjort 

noen fordeling av dette på utstyr/inventar og opparbeidet praksis, men overlatt til nemnda å 

gjøre den vurderingen. 

 

 

******* 

 

 

Tiltredende part, xxx, har i korthet anført følgende 

 

Det er usikre tider for fastlegeordningen, og rekrutteringen er vanskelig. Yngre leger er av-

ventende til å kjøpe praksis og til å starte som næringsdrivende leger, fordi det innebærer ri-

siko. I tillegg er konkurransesituasjonen med andre helprivate aktører mer merkbar. 

 

Legesenteret har lange tradisjoner, er sentralt beliggende og har god kollegadekning som gir 

lav sårbarhet ved fravær, men bærer noe preg av lite fornyelse i driftsmåte i lokaler med be-

hov for modernisering.  

 

Senteret har holdt til i samme lokaler siden-tallet, noe det også bærer preg av. Opprinnelig 

var lokalene til boligformål, og er aldri tilpasset næringsvirksomhet for leger. Lokalene har 

moderniserings- og oppgraderingsbehov både i forhold til arealutnyttelse, mer hensiktsmes-

sig organisering og lydisolasjon. Venterom og personalrommet er stort og lyst, mens kjøk-

ken, WC og garderobe er av dårligere standard.  Kjøper er kritisk til rutinene for oppbeva-

ring av personsensitiv informasjon.  
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Personalet er gjennomgående dyktige og imøtekommende, men legekontoret er overbeman-

net og det må gjøres endringer fremover med tanke på dette for å få ned kostnadene. 

 

Det er en travel praksis med stor liste. Erfaringen kjøper har gjort seg så langt er at pasien-

tene har hatt et godt forhold til xxx som fastlege. Listen er noe preget av at snittalderen er 

høy. Videre anfører xxx at journalnotater gjennomgående er knappe og ikke er fullstendig 

oppdatert på alle punkt.  

 

Kostnadsnivået i praksisen bedømmes å være høyt. 

 

Selger har selv ikke fremlagt noen liste/oversikt over medfølgende utstyr, men kjøper har 

skaffet seg en viss oversikt selv, bl. a. gjennom bistand av hjelpepersonalet. Anslagsvis er det 

ikke utstyr/inventar til en verdi av mer enn 120 000 samlet i legesenteret. Det medfører at sel-

gers andel bør settes til kr 30 000. 

 

Xxx  har for sitt prisforlangende tatt utgangspunkt i en overdragelse i samme legesenter for 

kort tid tilbake. Dette var imidlertid en overdragelse som fant sted uten nemnd og som ikke 

kan danne mal for andre overdragelser. 

 

Selv om praksisen gir et godt potensial for å drive fastlegepraksis, er selgers priskrav vesent-

lig for høyt. Samlet kjøpesum bør settes til kr 830 000 fordelt med kr 30 000 for utstyr/inven-

tar og kr 800 000 for opparbeidet praksis. 

 

 

IV. NEMNDAS SYN PÅ SAKEN  

 

Partene har fri rådighet over sakens gjenstand og nemnda kan ikke treffe en avgjørelse som 

går utenfor partenes påstander. 

 

Nemnda vil først ta stilling til verdien på utstyret og inventaret. 

 

Det er ikke fremlagt noen konkret oversikt over det utstyr/inventar som er gjenstand for 

overdragelse eller hva dette har kostet ved innkjøp, tidspunkter for innkjøp mv. Det forelig-

ger heller ikke fastsatte eller omforente kriterier for verdifastsettelse av brukt medisinsk ut-

styr.  

Nemnda må dermed basere sin vurdering på et utpreget skjønn. 

 

Praksisens inventar og møblement er fullt brukbart, men det fremstår som godt brukt og har 

neppe nevneverdig omsetningsverdi solgt «løst». Integrert og benyttet i den aktuelle praksis 

har det imidlertid en åpenbar bruksverdi og det vil være meget kostbart å skulle skaffe til-

svarende nytt. 

 

Når det gjelder medisinsk/teknisk utstyr er praksisen/legekontoret om lag som normalt. Her 

er ikke åpenbare mangler, men det er heller ikke gjort vesentlige nyinvesteringer på utstyrs-

fronten. Det er gjort noen investeringer knyttet til data-/utstyr, men dette er som forventet og 
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ikke noe som skiller seg ut fra andre praksiser. Her er normalen at det må gjøres fortløpende 

nyanskaffelser. 

 

Nemnda har skjønnsmessig kommet frem til at verdien i felles utstyr og inventar i alle fall 

ikke har en verdi som totalt sett overstiger 250 000 – 300 000 (og som eies av fire parter). Hen-

syntar en at xxx også overtok noe av utstyret og inventaret på xxx kontor, finner nemnda et-

ter en helhetsvurdering at kjøpesummen som xxx skal betale for utstyr og inventar passende 

kan settes til kr 75 000. 

 

 

******* 

 

Når det gjelder vederlaget for opparbeidet praksis viser nemnda til at selve fastlegehjemme-

len ikke er gjenstand for overdragelse, denne tildeles av kommunen gjennom et forvaltnings-

vedtak etter forutgående utlysning. 

 

Vurderingen av ”opparbeidet praksis” skal ikke baseres på rent forretningsøkonomiske kri-

terier og er ikke sammenfallende med forretningsbegrepet ”goodwill” slik det tradisjonelt 

kjennes fra andre områder.  

 

Nemndas oppgave vil være å søke å finne merverdien som overtagende lege får som følge av 

at hun overtar en opparbeidet praksis med et pasientgrunnlag, fremfor å starte praksis uten 

slikt grunnlag.  

 

Forutsetningen er at det skal foretas en skjønnsmessig vurdering og nemnda viser særlig til 

retningslinjene som er vedtatt av sentralstyret i Den norske legeforening.  

 

I følge disse skal verdien av opparbeidet praksis fastsettes etter en helhetsvurdering hvor en 

bl. a. vektlegger følgende relevante kriterier: 

 

• Kontinuitet  

• Type praksis (gruppe- eller solo)  

• Kontorrutiner  

• Opplært personell  

• Attraktivitet/ beliggenhet  

• Omsetning  

• Pasientgrunnlag  

• Samarbeidsavtaler  

• Systemer i praksisen (eks journalsystem)  

• Husleieavtaler og andre leieavtaler 

 

Den innbyrdes og nærmere vekting av kriteriene er ikke angitt i retningslinjene, men er over-

latt til nemnda å avgjøre ut fra det konkrete saksforhold. Det vil også være grunnlag for å 

vektlegge andre, relevante kriterier dersom saken skulle gi slik foranledning. 
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Nemnda er i sin vurdering bevisst på at regelverket og retningslinjene søker å balansere mel-

lom fratredende parts rettmessige behov for et økonomisk oppgjør for overdragelse av opp-

arbeidede verdier praksisen, mot rekrutteringshensyn og ønsket om at den best kvalifiserte 

lege skal gis mulighet til å starte opp i en praksis.  

 

Nemndas har tatt utgangspunkt i at xxx har bygget og driftet en praksis som har vært verd-

satt av pasientene siden 1976. Den har vært drevet kontinuerlig av xxx i denne perioden på 

godt over 40 år. Det er tale om en relativt stor liste, hvilket i seg selv indikerer at pasientene 

er tilfredse. Dette synes også å være bekreftet av tiltredende part. At kjøper har merknader til 

selgers journalføring blir vanskelig for nemnda å vektlegge. Nemnda legger til grunn at jour-

nalføringen har vært innenfor regelverket. 

 

Lokalene som praksisen drives fra bærer preg av at de som utgangspunkt ikke har vært byg-

get som forretningslokale med de spesialtilpasninger en trenger for et legekontor. Ved siden 

av at det er noen utfordringer knyttet til dagens krav til tilrettelegging for funksjonshem-

mede, er her forhold rundt lydisolering, oppbevaring av papirjournaler i ulåste rom med til-

gang for pasienter, personaltoaletter som også benyttes som lagerlokaler etc. som kan ses å 

være utfordrende. I tillegg bemerkes enkelte estetiske forhold hvor dører mellom rom som 

tidligere har hatt gjennomgang er blitt stående igjen uten å blendes. Dette siste er imidlertid 

av mindre betydning. Også den åpne lab løsningen mot resepsjon og skiftestue ses potensielt 

å innebære en viss risiko knyttet opp mot personvernhensyn. Lokalene er også, med tanke 

på at det er kun xxx leger i senteret, nokså store, hvilket medfører relativt høye leiekostna-

der. 

 

Det er ikke eget rom for gynekologisk undersøkelse på kjøpers kontor. Rett nok har en for-

søkt å tilrettelegge for at dette kan utføres inne på legekontoret, uten å «belaste» skiftestuen, 

med en gammel undersøkelsesstol i et hjørne på kontoret. Nemnda vurderer ikke dette som 

fullgod løsning. Nemnda legger videre til grunn at andre leger råder over større deler av lo-

kalet, herunder eget GU-rom, uten at dette gjenspeiles i kostnadsfordelingen. Dette vurderer 

nemnda å være en verdiforringende faktor. 

 

Et velfungerende og innarbeidet hjelpepersonell er en viktig kontinuitetsbærer i fasen hvor 

praksisen overdras mellom legene. Dette er en faktor som i nemndspraksis vektlegges tungt. 

Nemnda legger til grunn at det ansatte hjelpepersonalet fungerer godt i sine stillinger og det 

fremstår å være et godt arbeidsmiljø i legesenteret. Nemnda er imidlertid enig med kjøper i 

at det er høy personellfaktor, med tilsvarende høye kostnader. Dette innebærer at det kan bli 

aktuelt å måtte gjøre grep ift. arbeidsstokken på noe sikt. 

 

Det foreligger etter det opplyste et «manuelt» internkontrollsystem, men det fremstår for 

nemnda noe uklart hvor oppdatert det er og hvor aktivt det er i bruk. Det anses å være en 

betydelig svakhet ved ivaretagelsen av «formelle forhold» at det ikke foreligger en skriftlig 

internavtale mellom partene. Dette hensetter tiltredende part i en nokså usikker situasjon.  

 

Tiltredende part overtar et pasientgrunnlag på ca. 1470 pasienter. Et slikt pasientgrunnlag gir 

tiltredende part et svært godt utgangspunkt for sin virksomhet ved at xxx har full drift fra 

første dag og vil kunne få et godt økonomisk utkomme av virksomheten.  
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Basert på den standard som er i legekontoret anser nemnda at driftskostnadene ved legekon-

toret er høye. Særlig vurderer nemnda personalkostnadene og kostnadene til lokalene å være 

høye. Nemnda legger til grunn at tiltredende part (og de øvrige legene i legekontoret) må på-

regne en del kostnader i de kommende årene for oppgradering av lokaler og andre investe-

ringer. 

 

Samtidig har fratredende lege hatt en solid omsetning, hvilket har gitt et godt driftsresultat, 

selv hensyntatt kostnadsnivået.  

 

Selgers forventning til pris synes i særlig grad å ha sitt utspring i overdragelsen ved samme 

legekontor for kort tid siden. Det er naturlig at dette kan skape en viss forventning, men 

overdragelser utenom nemnd, hvor nemnda ikke har noen kjennskap til forhandlingene, 

partenes posisjoner og prioriteringer og hvorvidt partene har vektlagt de kriterier for pris-

fastsettelse som nemnda er henvist til å benytte, har generelt liten overføringsverdi. 

 

Kjøper har vist til generell rekrutteringssvikt til fastlegehjemler med næringsdrift og nemnda 

oppfatter det slik at xxx mener at prisen må reflektere dette. Nemnda anser at en i alle fall 

ikke på generelt grunnlag kan gjøre fradrag for dette. I vår sak har det vært god tilsøkning til 

hjemmelen ved utlysning, og en kan ikke se at saken har vært preget av rekrutteringsproble-

mer. Kjøper har videre vist til det forhold at kommunen utbetaler basistilskuddet 2 (korrigert 

under møtet til 1) måned etterskuddsvis også bør influere på prisen, ettersom det er av be-

tydning for likviditeten xxx har. Nemnda finner ikke støtte i retningslinjene for at slike utbe-

talingsrutiner på kommunens hånd skal være retningsgivende for prisdannelsen ved over-

dragelse av praksis. 

 

Til tross for at dette er en praksis med svært lang og god kontinuitet og med flere gode kvali-

teter, er nemnda er kommet til at selgers priskrav er for høyt og forståelig nok noe påvirket 

av tidligere overdragelse ved samme praksis. Samtidig anser nemnda at kjøpers tilbud er 

noe for lavt og ikke gjenspeiler de opparbeidede verdier xxx mottar gjennom overdragelsen. 

 

Etter en helhetsvurdering har nemnda etter dette kommet til at verdien av opparbeidet prak-

sis i denne saken skal settes til kr 1 025 000. 

 

Samlet vederlag for hele overdragelsen blir etter dette kr 1 100 000.  

 

 

******* 

 

 

I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en oppfyllelsesfrist.  

 

Partene er enig om at den skal settes til en måned regnet fra denne avgjørelses datering. 

 

******* 
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Sakskostnadene fordeles med en halvpart på hver av partene i henhold til hovedregelen i 

retningslinjene. Ingen av partene har bedt om annen fordeling. 

 

 

******* 

 

 

Avgjørelsen er på alle punkter enstemmig. 

 

 

 

 

V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 1 100 000 - kronerenmillionetthundretusen -.  

2. Oppfyllelsesfristen settes til 1 måned regnet fra denne avgjørelsens datering 

3. Partene betaler in solidum – en for begge og begge for en – nemndas omkost-

ninger etter oppgave 

 

 

Larvik/Ålesund/Oslo, 24. februar 2020 

 

 

 

                                                 

Rune Burkeland-Matre   Nils Grytten   Hanne Valeur 

 

 

 


