
 

NASJONAL NEMND FLO 

 

AVGJØRELSE  06.09 2020 

 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxx kommune 

 

Parter:    Selger: xxx 

     xxx 

 

     Kjøper: xxx 

     xxx 

 

Nemndens sammensetning: Kjersti Patricia Amundsen (leder) 

Ole Johan Bakke 

     Elise Dale 

 

I.  INNLEDNING 

 

Nemndens mandat er å fastsette pris for overdragelse av xxx's fastlegepraksis 

ved xxx legesenter i xxx. 

 

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 
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norske legeforening. Utgifter og tilrettelegging i forbindelse med 

nemndsbehandling er kommunen uvedkommende.  

 

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. 

 

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

for begge. 

 

I overdragelsen inngår opparbeidet praksis og selgers andel av inventar/utstyr. 

 

Selger har krevd kr 1 300 000 for opparbeidet praksis og kr 200 000 for 

inventar/utstyr, til sammen kr 1 500 000. 

 

Kjøper har tilbudt kr 500 000 for opparbeidet praksis og kr 100 000 – 200 000 

for inventar/utstyr, til sammen kr 600 000 – 700 000.   

  

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

Nemnden er anmodet om å avgjøre saksomkostningsspørsmålet. 

 

Partene er enige om å dele saksomkostningene til nemnden likt. 

 

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 
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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.  

 

III  SAKENS BAKGRUNN 

 

Selger har drevet praksisen siden 1983, og frem til xxx ble syk for to år siden.  

Etter det har praksisen vært ivaretatt av vikarer.   

Kjøper overtar praksisen 01.10.2020.   

 

IV SAKENS FAKTUM 

 

Type praksis 

 

Gruppepraksis med fire leger.  Legene eier 1/4 hver av xxx, som leier lokalene, 

er arbeidsgiver for de ansatte, og eier inventar/utstyr.  Selger og en av de 

gjenværende legene har frem til nylig eid en halvpart hver i et AS, som igjen har 

eid ½ av driftselskapet.  Denne ordningen er nå avviklet. 

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Praksisen ligger i et boligområde, noen minutters gange fra xxx. Det er 

parkeringsplass rett utenfor, og kort vei til både t-bane og buss. 

 

Det var 12 søkere til hjemmelen. 

 

Lokalene 

Legesenteret er lokalisert i 2 etg, og ble pusset opp i 2018-2019.   
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Lokalene består av: 

 

• Felles venterom med tannlege 

• Resepsjon med to arbeidsstasjoner og skjermet avlukke foran luken 

• Pasienttoalett og personaltoalett 

• 4 legekontorer 

• To kontorer til primærsykepleiere 

• Laboratorium 

• Skiftestue 

• Kjøkken/Møterom 

• Lager 

 

Systemer i praksisen. 

Praksisen benytter System X journalsystem.  Det planlegges å bytte til Pridok i 

løpet av høsten.   

 

Trinnvis Kvalitetssystem er under utvikling, men ikke fullt implementert. 

NOKLUS benyttes for laboratorievirksomheten. 

 

Hjelpepersonell 

 

Legesenteret har ansatt tre legesekretærer i 100% stilling. En dem av dem har 

vært langtidssykmeldt og har nå sluttet. I xxx fravær har det vært to vikarer i 

henholdsvis 80 % og 20% stilling.  Vikariatet i 80 % stilling bla avviklet ifbm 

koronapandemien.  Det planlegges  utlysning av ny helsesekretær i løpet av 

høsten. 

 

I tillegg til legesekretærene arbeider det en psykiatrisk sykepleier i 60 % stilling 

og en primærsykepleier i 80 % ved legesenteret.  Disse er øremerket arbeid med 

psykisk helsevern og lønnes av kommunen. 

 

Kontorrutiner 

 

Time- og reseptbestilling foregår elektronisk, over pasientsky eller telefonisk. 

Legesenteret har avtale med pasientsky, og er tilknyttet norsk helsenett, og har 

mulighet for elektronisk konsultasjon og videokonsultasjoner. 

 

De to primærsykepleierne, som er ansatt for å arbeid med PHV for kommunen, 

avlaster også legene i deres arbeid med pasienter som trenger tettere oppfølging. 

 

Selger har arbeidet fem dager per uke, men noe redusert tid på fredager og halv 

dag på tirsdager. 
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Det er ukentlig personalmøte med legene og hjelpepersonellet, og månedlige 

styremøter. 

 

Husleieforhold 

 

Driftsselskapet leier av privat utleier.  Leieforholdet løper til sommeren 21, med 

rett til fem års forlengelse til markedsleie.  

 

Samarbeidsavtaler 

Internavtale 

Avtale med kommunen om primærsykepleier og psykiatrisk sykepleier, 

øremerket arbeid med psykisk helsevern. 

 

Pasientgrunnlaget 

Selger har drevet praksisen  siden 1983.  Xxx  hadde ca. 1340 pasienter på listen 

helt frem til xxx ble syk i 2018.  På tidspunktet for nemndens befaring var 

antallet redusert til 1031. Listetaket er 1200.  Gjennomsnittlig antall pasienter 

per fastlege i bydelen er 1332. 

 

Kontinuitet 

Selger har p.g.a sykdom hatt tre vikarer de siste to årene.  Kjøper har vikariert på 

listen siden juli 2020.  Tidligere har selger kun hatt fravær i forbindelse med 

spesialisering og i.f.b.m ferier og kurs. 

 

Økonomiske forhold 

 

Selgers omsetning i 2017(før xxx ble syk) var kr 2 727 032 (inkludert 

spesialisttillegget)  Selgers  driftsutgifter var kr 1 259 026, resultat kr 1 468 006. 

 

Selger har ca. kr 80 000 i faste utgifter, og ca. kr 14 500 i forbruksutgifter (lab) 

hver måned. Nemnden vet ikke hva slags omsetning vikarene har hatt. 

 

Av de faste utgiftene deles 50% likt mellom legene, resten etter listelengde. 

Forbruksutgiftene dekkes etter faktisk forbruk. 

 

Inventar/utstyr 

 

Møblene i venterom  og lunsjrom ble kjøpt inn i 2018/2019 

Kontoret som kjøper overtar ble pusset opp i 2017. Undersøkelsesbenken på 

selgers kontor kan ikke heves og senkes.  De tre andre legekontorene har 

gynekologisk undersøkelsesbenk. Den som hører til selgers kontor er på et 
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tilstøtende rom. Datautstyr er kontinuerlig oppdatert, og laboratoriet er 

velutstyrt. 

 

V PARTENES ANFØRSLER 

 

 

Selger: 

 

Selger anfører i korte trekk følgende: 

 

Selger har drevet praksisen helt siden 1983, og har fulgt mange pasienter i alle 

disse årene.   

Det er en svært allsidig praksis, med stor aldersspredning på pasientgruppen, og 

varierte sykdomsbilder. 

 

Selger har vært primærkontakt for mange av pasientene i deres kontakt også 

med andre instanser. 

 

Pasientgrunnlaget er stabilt og inntektsgrunnlaget i praksisen godt. 

 

Utgiftsnivået i praksisen gjenspeiles av kvaliteten på tjenestene.  

Hjelpepersonellet er meget kvalifisert. 

 

Beliggenheten er sentral i et sterkt befolket område, nær offentlig transport og 

med gratis parkering rett utenfor.   

 

Det er et godt arbeidsmiljø på legesenteret, og gode rutiner og systemer. 

 

Lokalene er nyoppusset i 2018/2019, og tilrettelagt for handikappede. 

 

Det var mange søkere til hjemmelen. 

 

Selger har undersøkt litt i markedet og hørt med kolleger for å sammenligne 

med andre praksiser som er omsatt. 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Befolkningen i bydelen har en rekke helseutfordringer som ligger høyere enn 

gjennomsnittet i xxx og ellers.  Det er blant annet større andel av pasienter med 

psykiske lidelser enn ellers i xxx. 
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Det er et mål i gjeldende lege plan å redusere belastningen på fastlegene i denne 

bydelen ved å ha færre pasienter på listen. 

 

Disse utfordringene gjenspeiles i at det ikke var så mange søkere til hjemmelen, 

bare 12.  

 

De siste to årene har det vært fire ulike vikarer i praksisen (inkludert kjøper fra 

juli 2020).  Dette har gått ut over pasientene, og flere har byttet lege.  Det er nå 

bare 1031 pasienter på listen 

 

Det må forventes at enda flere pasienter vil falle fra når det blir kjent at selger 

ikke kommer tilbake i praksisen. 

 

Det er en vanskelig liste med behov for mye opprydding. 

 

Legesenteret fikk en ny nullhjemmel i 2019.  Denne praksisen skal allerede 

selges. 

 

Den ene sykepleieren som arbeider med PHV skal slutte, og det skal ansettes en 

ny. Det skal også ansettes en ny legesekretær, som må læres opp. 

 

Det må påregnes økte kostnader med ansettelse av ny legesekretær.   

 

Legene vil måtte bruke mye tid på opplæring og kompetanseoppbygging i.f.b.m 

utskifting. 

 

Det er svært høye faste utgifter på legesenteret. 

 

Selger er spesialist, og har derfor hatt høyere inntekt enn kjøper kan påregne før 

xxx selv blir spesialist. 

 

Undersøkelsesbenken og kontorstolen på legekontoret må skiftes ut. 

 

 

VI.  NEMNDENS VURDERINGER 

 

Opparbeidet praksis 

 

Nemndas hovedinntrykk er en veldrevet og attraktiv praksis. 

 

Partene har ulikt syn på pasientpopulasjonen og enkelte 

helseutfordringer som er overrepresentert i bydelen. 
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Nemnden legger til grunn at selger gjennom mange år har etablert en 

allsidig praksis, med tett oppfølging av en sammensatt pasientgruppe.  

Xxx har ikke opplevd dette belastende. Sykepleierne som finansieres av 

kommunen for å arbeide med PHV anses å ha en avlastende funksjon 

også for legene. 

 

Lokalene er nyoppusset, og praktiske for sitt formål.  Heisen er ikke 

tilrettelagt for handicappede, men lokalene som sådan er det.  Det er 

ikke egen ambulanseinngang, og heisen er for trang til båre. 

 

Beliggenheten er sentral i forhold offentlig kommunikasjon, og 

legesenteret er lokalisert i et tett befolket område. 

 

Pasientgrunnlaget er godt, og nemnden legger til grunn at kjøper fra 

første stund vil kunne ha en god inntekt fra praksisen. 

 

Det var 12 søkere til hjemmelen.  Dette er færre enn for en del praksiser i 

storbyene, men nok til at den anses lett omsettelig. 

 

Nemnden er enig med kjøper i at det er uheldig for pasientene å måtte 

forholde seg til xxx nye leger over en kort periode (xxx med kjøper), og 

at det trolig er årsaken til en del frafall fra listen.  

 

Kjøper har anført at det må påregnes ytterligere frafall når pasientene 

blir kjent med at selger ikke kommer tilbake. Nemnden kan ikke se at det 

er noen automatikk i dette.  Det anses mer sannsynlig at det vesentlige 

frafallet allerede har skjedd i selgers fravær, og vil bremse når pasientene 

skjønner at det er kommet en ny lege, som blir stabil fremover. 

 

Arbeidsmiljøet synes å være godt, og hjelpepersonellet velfungerende.   

 

Det er en noe uheldig tilfeldighet at en erfaren sykepleier som arbeid 

med PHV skal slutte, samtidig som det skal ansettes en ny legesekretær 

og  to nye leger skal begynne.  Dette vil nødvendigvis føre til noe 

innkjøringsinnsats med opplæring og med å innarbeide rutiner. 
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Utgiftsnivået i praksisen er etter nemndens oppfatning uforholdsmessig 

høyt. Det kan ikke ses at de høye utgiftene fullt ut gjenspeiles i økt 

kvalitet.  For eksempel er det mangelfulle rutiner for kvalitetssikring og 

internkontrollsystemer, herunder mangler rutiner for avviksmeldinger. 

 

Nemnden har sett hen til andre avgjørelser fra xxx de siste par årene. 

 

Etter en samlet vurdering av alle forhold settes verdien av opparbeidet 

praksis til kr 1 100 000. 

 

Avgjørelsen er enstemmig. 

 

Inventar/Utstyr 

 

Legesenteret er over gjennomsnittlig godt utstyrt, både med hensyn til 

møbler/inventar og medisinsk og teknisk utsyr. 

Tatt i betraktning at det er fire leger som eier 1/4 del hver, anser 

nemnden selgers krav på kr. 200 000 for å være en riktig verdi, som en 

enstemmig nemnd slutter seg til.  Dette er ikke en regnskapsmessig 

verdi, men en bruksverdi. 

 

Aksjer 

 

Nemnden har ikke mandat eller kompetanse til å verdsette aksjene.  Det 

forutsettes, som avtalt mellom partene, at selgers aksjer i xxx inngår i 

overdragelsen innenfor den smalede pris nemnden setter på praksisen. 

 
Saksomkostninger 

 

Disse deles likt, etter enighet mellom partene.  
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VII  SLUTNING 

 

Kjøper skal betale til selger  kr 1 300 000. 

 

Frist for betaling er 7.10.2020.  

 

Saksomkostningene skal deles likt, men partene er solidarisk ansvarlige for 

betalingen. 

 

*** 

 

06.09.2020 

 

 

 

Kjersti Patricia Amundsen Elise Dale   Ole Johan Bakke 

Nemndleder    Nemndmedlem  Nemndmedlem 


