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26. mai 2020 har NASJONAL NEMND FLO avsagt slik 

 

 

 

 

AVGJØRELSE 

  

 

 

 

Nemndas sammensetning:  Nils Grytten (leder) 

Rune Burkeland-Matre 

     Hanne Valeur 

 

 

 

Parter:     xxx , fratredende part/selger 

 

              - 

 

     xxx, tiltredende part/kjøper 

 

 

 

 

 

I. INNLEDNING 

 

Nasjonal Nemnd FLO skal fastsette kjøpesummen for overdragelse av fastlegepraksis i xxx 

mellom xxx som selger og xxx som kjøper 

 

Bakgrunnen for saken er at xxx er tildelt fastlegehjemmelen som xxx har hatt i xxx i xxx. Par-

tene har ikke blitt enige om kjøpesummen som skal betales i anledning overdragelse praksi-

sen, og bedt om at dette blir fastsatt av nemnd i henhold til Rammeavtale mellom xxx kom-

mune og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i xxx kom-

mune 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.  
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Drifts – og leieavtaler som legen inngår i forbindelse med oppstart av praksis er kom-

munen 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 norske legeforening. Utgifter og tilretteleg-

ging 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 begge 

parter gjennom innsendelse av skjema for anmodning om nemndsbehandling og er lagt til 

grunn for nemndas behandling av saken. 

 

Nemndas sammensetning er i tråd med retningslinjene. Nemndsleder Grytten er leder, Rune 

Burkeland-Matre ble oppnevnt som nemndsmedlem etter ønske fra fratredende part mens 

Hanne Valeur ble oppnevnt etter ønske fra tiltredende part. Ingen av partene har reist inn-

vendinger mot nemndas sammensetning. 

 

Nemnda har mottatt dokumentasjon og redegjørelse for standpunkt (krav/tilbud) fra begge 

parter. 

 

Nemnda avholdt befaring og nemndsmøte i praksisens lokaler onsdag 13. mai 2020. Tilstede 

var begge parter og en fulltallig nemnd. Nemndsleder deltok i møtet fra Ålesund via Teams. 

Begge parter hadde samtykket i denne måten å gjennomføre møtet på. Under befaringen ble 

det tatt bilder av praksisen som er oversendt nemndsleder. Under deler av møtet var også 

selgers vikar tilstede. 

 

Etter nemndsmøtets avslutning har nemnda kommet frem til en enstemmig avgjørelse. Av-

gjørelsen er basert på sakens dokumenter og opplysninger som kom frem under befa-

ringen/nemndsmøtet.  

 

 

II. SAKENS FAKTUM 

 

Type praksis 

Praksisen er lokalisert i en gruppepraksis; xxx Legesenter. Frem til xxx overtok hjemmelen i 

august 2019, hadde praksisen vært drevet av en og samme lege i mer enn 30 år.  

 

Dette er en firelegepraksis hvor fellesdriften er organisert gjennom selskapet «xxx legesenter 

», som altså formelt er et ansvarlig selskap med delt ansvar, selv om selskapsnavnet kan in-

dikere at det er et kontorfellesskap.  
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De fire tilknyttede legene er alle deltagere i dette selskapet.  

 

Lokalene 

Legekontoret er etablert på xxx i xxx i xxx. Det er nært offentlig transport i form av T-bane. 

Det er videre innendørs parkering for de tilknyttede legene og ansatt personell i samme byg-

ning som praksisen drives fra. Det er muligheter f ifm. butikken i etasjen under for pasienter 

– mot avgift.  

 

Årsleien er på 858 444 inklusive felleskostnader, 71 537 pr måned.  

 

Nemnda har etterspurt, men ikke fått oversendt leiekontrakten som legesenteret har, ut over 

et skriv fra utleier av mars 2020 vedrørende regulering av leiesummen. Nemnda har heller 

ikke fått opplyst antall kvadratmeter som inngår i leieforholdet. 

 

Lokalene består av: 

 

- Resepsjon med egen avskjerming foran luken mot resten av venterommet 

- Eget rom i resepsjonen for å ta telefonsamtaler avskjermet fra resten av resepsjonen 

- Venterom med toalett (HC-tilpasset) 

- Laboratorium 

- Skiftestue/operasjonsrom 

- GU-rom (felles) 

- 4 legekontor av noe ulik størrelse 

- Garderobe 

- Serverrom/lager 

- WC for ansatte 

 

Det er inngang fra bakkeplan og lokalene er tilgjengelig for bevegelseshemmede.  

 

Personell 

Legesenteret har 3 helsesekretærer i 100 % stilling. Pr nå er det, slik nemnda oppfattet det, 

vikarer i to av de faste stillingene. Hjelpepersonalet rullerer mellom de ulike arbeidsoppga-

vene i legesenteret. Det foreligger skriftlige arbeidsavtaler og det er tegnet OTP-

pensjonsordning. Nemnda legger til grunn at de ansatte fyller sine funksjoner på tilfredsstil-

lende måte.  

 

Systemer i praksisen. Avtaler 

Legesenteret benytter Infodoc Plenario journalsystem. Det er tatt i bruk pasientsky som time-

bok og med online timebooking. Det er mulighet for e-konsultasjon, e-dialog og videkonsul-

tasjon via Pasientsky. Det er Melin betalingsautomat/-løsning.  

 

Laboratoriet er kvalitetssikret gjennom NOKLUS. Selger hadde ikke kjennskap til internkon-

troll-/kvalitetssikringssystem ut over dette og det er ikke fremlagt eller gitt nærmere spesifi-

kasjon om dette.  
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Det er gitt noe avvikende opplysninger hva gjelder e-konsultasjoner, for så vidt gjelder mu-

ligheten for videokonsultasjoner. Nemnda legger til grunn at dette er mulig å få til, men det 

har vært ulikt praktisert av den enkelte lege i senteret. Selgers vikar har ikke benyttet video-

konsultasjoner den perioden han har vikariert, men oppgir at det er fullt mulig.  

 

Det er fremlagt en enkel selskapsavtale, ingen detaljert internavtale ut over dette. Slik 

nemnda forstår kan dette finnes, men den er ikke fremlagt for nemnda. 

 

Fellesoppgavene har etter det opplyste vært delt mellom legene i praksisen.  

 

Utstyr/laboratorium 

Nemnda legger til grunn at legesenteret har det utstyr som er påkrevet i en xxx legepraksis 

pr 2020. Det ses ikke å være utstyr ut over det ordinære, men heller ingen åpenbare mangler. 

Det ble gjort betydelige investeringer i datautstyr i 2018. 

 

Legesenteret er nøkternt møblert, men fremstår som funksjonelt.  

 

Ettersom partene er enige om kjøpesummen for utstyr og inventar, går ikke nemnda nær-

mere inn på dette. 

 

Økonomiske forhold 

Selger har selv kun arbeidet i senteret en kort periode og xxx regnskap har dermed nokså be-

grenset interesse isolert sett. For 2019 har nemnda fått utskrift av følgende tall for så vidt 

gjelder de 3 legene som har arbeidet i praksisen dette året:  

 

xxx (selger av praksisen til xxx):    959 154 

xxx        385 115 

xxx vikar       644 146  

 

I tillegg kommer basistilskudd beregnet av 1200  598 800 

 

Anslag brutto omsetning 2019                    2 587 215  

 

Kostnader deles likt mellom de fire legene i senteret, uavhengig av listelengde og aktivitet. I 

tillegg til de faste beløp avregnes også materialkostnader etter faktisk belastning. I 2019 var 

innbetalingene fra lege 855 000, altså 71 250 pr måned.  

 

Ifølge selger dekker disse innbetalingene alle kostnader ved legedriften i senteret, med til-

legg av materialkostnadene ved laboratorieprøver o.l. 

 

Pasientgrunnlaget 

Listetaket er på 1500, men listen er ikke fulltegnet. På tidspunktet for nemndas behandling 

var listen på mellom 1100 og 1200. Det er uklart for nemnda hvorvidt listen har falt kun i sel-

gers eiertid, eller om dette fallet også var påbegynt da xxx overtok i august 2019, men det er 

ut fra selgers redegjørelse sannsynlig at det meste av frafallet er skjedd i xxx/xxx vikars 

driftstid. 
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Kontinuitet 

Før xxx overtok i august 2019 har praksisen vært driftet av samme lege i ca. 30 år. Etter at xxx 

overtok drev xxx selv praksisen i snaue xxx måneder før xxx valgte å gå tilbake til sin tidli-

gere xxx praksis i annen kommune.  

 

Siden dette har praksisen/listen vært ivaretatt av én vikar. 

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Praksisen ligger i en bydel i xxx med kort reiseavstand til sentrum og ellers nærliggende og 

gode transportforbindelser.  

 

Det meldte seg 23 søkere da hjemmelen ble utlyst. Nemnda legger til grunn at dette anses å 

være et attraktivt sted å være fastlege. 

 

Andre forhold 

Xxx  betalte selv 1 500 000 da xxx kjøpte og overtok praksisen i 2019. Den konkrete bakgrun-

nen for denne kjøpesummen er ikke kjent for nemnda. En oppfatter det slik at det ikke var 

prisforhandlinger, men at xxx anså dette for en fornuftig pris for en praksis i dette området. 

Prisen ble ikke fastsatt med grunnlag i de kriterier som nemnda skal basere sin avgjørelse på 

i tråd med retningslinjene. Det er heller ikke opplyst om noen konkret fordeling mellom 

verdi på utstyr/inventar og opparbeidet praksis. 

 

Partene har gitt noe ulike beskrivelser av forhandlingsforløpet før nemnda kom inn uten at 

nemnda finner grunn til å gå nærmere inn i de spørsmålene. 

 

 

III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 

 

Fratredende part, xxx har i korthet anført følgende: 

 

Xxx  legesenter er et veletablert legesenter med sentral beliggenhet med gangavstand til T-

bane stasjon og parkering i nærheten. Legesenteret er veldrevet og lokalene er godt utstyrt. 

Det er et godt faglig og sosialt miljø ved legekontoret. 

 

Xxx  betalte kr 1 500 000 for overdragelse av praksisen i august 2019. Dette var daværende 

selgers prisforlangende. Xxx ble da opplyst fra flere hold om at dette var en passende pris for 

en legepraksis ved dette legekontoret. Det foreligger intet krav om å selge praksisen med ge-

vinst, men samtidig er de ingen grunn til at den skal være mindre verdt enn for ett år siden. 

 

Fastlegelisten er blitt betjent av en og samme lege i over 30 år. Da er det naturlig at en god 

del pasienter faller bort når ny lege tar over. Etter at xxx returnerte til sin gamle arbeidsplass 

er listen blitt betjent av vikar som har forsterket frafallet av pasienter. Derfor er listetallet la-

vere enn listetaket. Det er imidlertid grunn til å tro at listen innen kort tid vil øke og oppnå 

sitt listetak, såfremt man får inn en lege som kan arbeide i praksisen over tid. 
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Mye av kjøpers argumentasjon for lavere pris er knyttet til Korona-pandemien. Det påstås at 

det foreligger omsetningstap og suboptimal tilpasninger ved legekontoret knyttet opp mot 

dette. Denne situasjonen er noe som ikke er unikt for xxx Legekontor, men er gjeldende for 

de fleste fastlegekontorer over hele landet. Dette bør derfor ikke tillegges vekt når kjøpesum-

men skal fastsettes. 

 

Det er gitt et prisforlangende på kr 1 500 000, fordelt på 100 000 for utstyr/inventar og 1 400 

000 for opparbeidet praksis.  

 

******* 

 

 

Tiltredende part, xxxi, har i korthet anført: 

 

Forhandlingene har vært preget av at kjøper har fått lite informasjon/innsyn i praksisen. 

Overordnet vurderer xxx det slik at det vil kreve betydelige ressurser for å bygge opp praksi-

sen, kontinuiteten og pasientgrunnlaget med tilhørende rutiner. Pasientgrunnlaget har gått 

ned med ca 400 siden xxx tok over, og det vil fordre betydelige ressurser for å bygge dette 

opp igjen. 

 

Kontinuiteten i praksisen er dårlig, både ved at selger selv ikke er den som har bygget opp 

praksisen samt at xxx kun har vært der kort tid. Videre er praksisen drevet av vikar de siste 

månedene. 

 

Det foreligger mangler ved rutinene for video-/e-konsultasjoner. Dette har vært spesielt be-

tydningsfullt under Covid-19 situasjonen, men også ellers.  

 

Det foreligger et inntrykk av usikkerhet rundt økonomisk kontroll, rutiner mv og det er 

ingen tiltak for markedsføring og omsetningsøkning. 

 

Videre er det uklart hvilke opplæring- og oppfølgingsrutiner /praksis som eksisterer ift. vi-

kar og øvrig personell.  

 

Beliggenheten er ikke sentrumsnær og har begrenset tilgang til offentlig transport, noe som 

ytterligere er begrenset av Covid-19 situasjonen. 

 

Samarbeidet med kollegene i fellespraksisen fremstår som fraværende og de fremstår å ha en 

helt annen tilnærming, rutiner og kultur for sine praksiser.  

 

Husleieavtalen er svært kostbar. 

 

Utstyret er gammelt og utdatert og det samme er møbler og inventar. Særlig GU-rommet er 

gammelt og utdatert og det vil kreve store kostnader å få dette modernisert. 

 

Inventar/utstyr bør verdsettes til kr 100 000. Opparbeidet praksis bør settes til kr 800 000, slik 

at det totalt tilbys kr 900 000. 
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IV. NEMNDAS SYN PÅ SAKEN  

 

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

går utenfor partenes påstander. 

 

Når det gjelder utstyr og inventar legger nemnda til grunn at partene er enige om at dette 

skal fastsettes til kr 100 000. 

 

******* 

 

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

len ikke er gjenstand for overdragelse, denne tildeles av bydelen 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 xxx 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.  

Nemnda har som utgangspunkt at xxx legesenter er et veletablert og godt drevet legesenter. 

Det mangler noe på de formelle forholdene, slik som oppdatert internavtale, skriftliggjøring 

av rutiner mv.  

I motsetning til kjøper anser nemnda at xxx er sentralt, om enn ikke i sentrum av xxx. Det er 

gode forbindelser til og fra og tilgjengeligheten anser dermed som adekvat.  

Opplært og innarbeidet hjelpepersonale er i nemndspraksis et kriterium som tillegges stor 

vekt. I aktuelle sak er personellfaktoren holdt på et nøkternt nivå og nemnda til grunn at 

medarbeiderne er godt innarbeidet i praksisens gjøremål og rutiner. At det er noe vikarbruk 

f. eks ved svangerskapspermisjoner og lignende, er noe man må forvente.  

Selv om praksislokalet er funksjonelt anser nemnda at det bærer preg av noe tids elde og 

bruk og vil ha behov for en modernisering/oppgradering på noe sikt.  

Nemnda anser at kostnadene for å drive i praksisen er nøkterne, men samtidig reflekterer de 

etter nemndas syn den standard som tilbys.  

 

Fremlagte regnskapstall viser høy aktivitetsbasert omsetning. Dette vil gå noe ned når pasi-

entgrunnlaget svekkes, men det bør fortsatt gi tiltredende part et godt utgangspunkt for drif-

ten. Nemnda er ellers enig med fratredende part i at det bør ligge godt til rette for å på nytt 

øke pasientlisten til listetaket når det kommer ny, stabil lege til senteret. 

 

Nemnda kan like fullt ikke se bort fra den diskontinuitet som har vært i den aktuelle praksis 

etter at xxx forgjenger sluttet i august 2019. Dette er synliggjort gjennom et betydelig frafall 

på listen som er langt høyere enn det en ellers er vant med i andre overdragelsessituasjoner. 

Nemnda holder det for sannsynlig at manglende fast lege i hjemmelen er hovedårsaken til 

dette.  

 

Xxx har, slik nevnt over, ansett det naturlig at xxx får tilbake den kjøpesum xxx i fjor betalte 

til tidligere hjemmelsinnehaver. Nemnda er ikke enig i dette. For det første kan nemndas 

vurdering ikke baseres på hva en kjøper har betalt i et konkret tilfelle, og i alle fall ikke uten 

at dette er fundert på de kriterier som nemnda skal fatte sin avgjørelse på. Slik kjøper har for-

klart det for nemnda, lå det ikke noen bestemte forutsetninger til grunn for den prisen xxx 

betalte, ut over at dette var daværende selgers prisforlangende og at andre mente at prisen 

var naturlig. For det annet er det nemndas syn at verdien på praksisen uansett har sunket i 

xxx eiertid. Det vises til det som er skrevet ovenfor relatert til diskontinuitet. Et svekket pasi-

entgrunnlag vil nødvendigvis få betydning for verdifastsettelsen.  

Samtidig anser nemnda at kjøpers tilbud er for lavt og ikke gjenspeiler den verdi og de for-

deler xxx får ved å overta en praksis i dette legesenteret.  
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Når det gjelder særegne forhold knyttet til Covid 19-situasjonen, finner ikke nemnda grunn-

lag for å vekte dette i negativ retning for så vidt gjelder fastsettelse av kjøpesum i denne sa-

ken. 

Nemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at opparbeidet praksis i denne sak bør 

fastsettes til kr 1 100 000. 

Det innebærer at samlet pris for praksisen blir kr 1 200 000. 

 

Sakskostnader 

Utgangspunktet etter retningslinjene er at sakskostnadene skal deles med en halvpart på 

hver av partene. Ingen av partene har i denne sak krevd annen fordeling og det er dermed 

ikke grunnlag for å fravike dette utgangspunktet. 

 

Betalingsfrist 

I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en betalingsfrist. 

Denne settes til 1 måned regnet fra denne avgjørelsens datering.  

 

****** 

 

Avgjørelsen er på alle punkter enstemmig. 
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V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 1 200 000 – kronerenmilliontohundretusen - 

2. Betalingsfristen settes til 26. juni 2020  

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

etter oppgave 

 

Larvik/Ålesund/Oslo, 26. mai 2020 

 

 

 

       

Rune Burkeland-Matre  Nils Grytten        Hanne Valeur  

 

 

 


