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FLO 

NEMNDAVGJØRELSE  05.05. 2020 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxx 

 

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 150 000 for inventar/utstyr og kr 1 100 000 for opparbeidet 

praksis, til sammen kr 1 250 000. 

 

Kjøper har tilbudt kr 50 000 for inventar/utstyr og kr 700 000 for opparbeidet 

praksis.  

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

 

Partene har anmodet om at nemnden avgjør saksomkostningsspørsmålet.  

 

Nøyaktig overtakelsestidspunkt var ikke fastsatt da nemndsmøtet ble avholdt. 

 

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 

 

På grunn av pandemi-situasjonen har nemnden ikke vært på befaring på 

legesenteret.  Møtet med partene har skjedd via Teams.  Kjøpers advokat deltok 

i møtet.  Dette ble varslet sent.  Selger fikk derfor mulighet til å utsette møte for 

eventuelt selv å kunne ha med rådgiver, men valgte å opprettholde avtalt tid. 

Nemnden hadde på forhånd mottatt redegjørelser og dokumentasjon fra begge 

parter, herunder bilder og filmer som viser lokalene. 

 

Sakens bakgrunn 

 

Selger har drevet praksisen siden våren 2017, og sa opp hjemmelen xx.xx.2019. 

Xxx overtok selv en annen hjemmel før oppsigelsestiden var ute, og kjøper har 

vikariert på listen, etter avtale med kommunen. Vikaravtalen gjaldt frem til april. 

Det var noe uklarhet og uenighet mellom partene om dekning av utgifter i den 

perioden kjøper var vikar etter avtale med kommunen, men dette ble avklart rett 

før møtet med nemnden.    

 

 

 

Type praksis 
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Enkeltpersonforetak i gruppe praksis med tre leger i driftsselskap, organisert 

som DA.   

DAet eier inventar/utstyr, er leietaker til lokalene og arbeidsgiver for de ansatte.  

 

Beliggenhet/lokaler 

 

Legesenteret er lokalisert sentralt på xxx, rett ved xxx, nær buss og tog. Det er 

parkeringsplass rett utenfor, og i tillegg mulighet for parkering i garasje. 

 

Lokalene er i andre etasje, der det også er andre næringsdrivende, herunder 

tannlege og et legesenter.  I første etasje er det xxx.  

 

Lokalene består av : 

 

• Venteværelse 

• Resepsjon 

• Kjøkken som deles med det andre legesenteret 

• Laboratorium 

• Toalett, som deles med de andre leietakerne.  Det er også et felles toalett i 

første etasje. 

• 3 legekontorer  

• 1 ekstra kontor, som per i dag ikke er utnyttet til noe spesielt formål 

• 1 mindre lagerrom 

Personalet: 

 

Det er to helsesekretærer i tilsammen 1,8 årsverks stillinger.  Begge har 2-3 års 

ansiennitet ved legesenteret.  Den ene har vært delvis sykmeldt siste halvår. 

 

Systemer i praksisen 

 

Legesenteret deltar i et pilotprosjekt med utprøving av et skybasert 

journalprogram  som heter Pridok. Sysemet mangler foreløpig e-resept-

modulen. 

 

Timebestilling skjer via Helse-Norge, som er integrert i Pridok. 

 

Pridok tilbyr også betalingsløsning gjennom Payex. 

 

Ut fra selgers opplysninger var det en perm med kvalitetssikringsinnhold på 

legesenteret.  Hjelpepersonellet skulle holde den oppdatert.  Det var noe uklart 
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hva det nærmere innholdet i denne permen var.  Selger hadde selv ikke jobbet i 

praksisen siden 2018, fordi xxx hadde vært et år i sykehuspraksis 

 

Kontorrutiner 

 

Legene har delt oppgavefunksjonene daglig leder, IT, økonomi og personal 

mellom seg.   

Det ble ikke opplyst om andre kontorrutiner. 

 

Samarbeidsavtaler 

 

Legene har en internavtale, som regulerer spørsmål om hvordan beslutninger 

fattes, om utgiftsdekning, oppsigelse, ansvarsfordeling, fraværsdekning, med 

mer. Legene innbetaler basistilskuddet og kr 5000 per måned til driften.  Beløpet 

justeres etter behov. Internavtalen mellom legene åpner for at enkelte utgifter 

kan fordeles etter en nøkkel basert på listestørrelse, men per i dag fordeles 

utgiftene likt på de tre legene. 

 

Pasientgrunnlag 

 

Da selger overtok praksisen var det 730 pasienter på listen, med listetak 800.  

Selger har bygget opp listen og økt listetaket til 1100 i 2018, og deretter redusert 

det til 1000.  Det er nå 880 pasienter på listen.  

 

Gjennomsnittlig antall pasienter per fastlege i kommunen er ca. 1200. 

De andre legene ved senteret har henholdsvis 939 (listetak 1000) og 1400 

pasienter (listetak 1400). 

 

Kontinuitet: 

 

Selger har drevet praksisen siden xxx 2017, og har hatt fravær i forbindelse med 

spesialisering i allmennmedisin i 2019. Kjøper har vikariert for xxx. 

 

Husleie og andre avtaleforhold 

 

Leiekontrakten løper til juli 2027 og er uoppsigelig i leieperioden.  Husleien 

opplyses å være kr 9500 per lege per mnd.   

Inntekter og utgifter 

 

Det er noe divergerende opplysninger i selgers opplysningsskjema, xxx 

næringsoppgave og regnskapet for DAet hva gjelder utgiftene i praksisen.   Ut 

fra de samlede opplysninger og dokumentasjon legger nemnden til grunn at 
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inntektene i 20xx var kr xxx, utgiftene  kr xxx 000 -xxx 000 og skattbart resultat 

fra fastlegepraksisen i 20xx kr xxx.   

 

Partenes anførsler 

 

Selger: 

 

Selger har i korte trekk anført følgende: 

 

Da selger overtok praksisen var det stor turnover blant hjelpepersonellet, og mye 

fravær hos de andre legene (pga sykdom og permisjon). Legesenteret bar preg 

av dette. Selger har ut fra et slikt utgangspunkt bygget opp en god praksis. 

 

De to helsesekretærene som er der nå har vært der i henholdsvis 2 og 3 år.  Den 

ene har en xxx , og har hatt noe fravær, mens den andre har nesten ikke vært 

borte.  Begge er velfungerende, og legesenteret har en fast tilkallingsvakt. 

 

Selger har bygget opp pasientgrunnlaget.  Etter å ha økt listetaket til 1100 

reduserte xxx til 1000 i forbindelse med xxx permisjon i 2019.  Frafallet av 

pasienter fra 1000 til 800 skyldes at kommunen sendte brev til alle pasientene da 

xxx fratrådte, om at de ikke lenger hadde noen fastlege, men at listen ville bli 

ivaretatt. 

 

Det var mange søkere til praksisen, noe som bekrefter at praksisen er attraktiv 

og lett omsettelig. 

 

Møbler og inventar er i god stand, og laboratoriet er velutstyrt. Noe utstyr ble 

kjøpt nytt i 2017 og 2018. 

 

Hva angår kjøpers anførsel om at en av de gjenværende legene har krav på 

selgers kontor, medfører ikke det riktighet. 

 

Beliggenheten er meget sentral, og lett tilgjengelig, og de andre leietakerne i 

bygget trekker også mennesker dit. 

 

Det er godt arbeidsmiljø. 

 

Inntjeningen er god, og utgiftene lave.  Det er også et stort inntektspotensial. 

Før selger fratrådte forelå det påbegynte planer om gjøre i stand og å benytte det 

ledige kontoret til laboratorium og/eller GU-rom. 
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Alt i alt mener selger at dette er en stabil, godt opparbeidet og attraktiv praksis, 

med god inntjening og lave utgifter og godt pasientgrunnlag. Beliggenheten er 

sentral og lett tilgjengelig. 

 

Selger betalte kr 850 000 for praksisen i 2017. 

 

Xxx  har i sitt prisforlangende sett hen til hva xxx selv betalte for praksisen, og 

hvor mye xxx har gjort siden xxx overtok.    

 

Selger har også vist til hva praksiser i nærområdet har vært omsatt for de senere 

år, og vist til en nullhjemmel som ble solgt for 900 000 og en praksis med 1400 

pasienter som ble solgt for 1 350 000. 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Det er fastlegekrise i landet, og usikkerhet med tanke på fremtiden. 

 

Beliggenheten er sentral, men legesenteret er dårlig skiltet og merket. 

 

Selgers pasientliste er ifølge kjøper ”tung”, med mye psykiatri. 

 

Det er upraktisk å ikke ha egen undersøkelsesbenk/GU benk på kontoret, når det 

ikke eksisterer et eget undersøkelsesrom som alle kan benytte.  Slik det er i dag 

må xxx låne benk på et annet kontor. Dette har ikke vært noe problem for selger, 

men kjøper kommer til å ha flere gynekologiske undersøkelser enn selger har 

hatt.  

 

Lokalene og utstyret har ikke den standard som forventes av et moderne 

legekontor.  Noe av det medisinske utstyret er lånt ut fra selskapet Abbot med 

avtale om at CRP og annet utstyr kjøpes gjennom dem. 

 

Journalsystemet som er under utprøving har mangler i dag, selv om det kan bli 

bra i fremtiden.  På grunn av at det ikke er integrert e-reseptmodul ivaretas dette 

gjennom bruk av Winmed 2.Det er tidkrevende å måtte skifte mellom ulike 

systemer. 

 

Kjøper får ikke overta det kontoret selger har hatt, xxx vil få et som er mye 

mindre.  Dette er bekreftet av begge de gjenværende legene. 

 

Det er dårlig ventilasjon i legesenteret. 
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De opplysninger selger ga innledningsvis stemmer ikke med det som er lagt 

frem senere. 

 

Kjøper har hatt høy inntekt i 2019, men dette skyldes at xxx har nedlagt en 

betydelig innsats for å få ”alt på stell”  og få oversikt over pasienter, diagnoser 

og oppfølging. Listen var ikke velholdt, og det har vært behov for mange lange 

pasientkonsultasjoner. 

 

Kjøpers pristilbud er basert på råd fra veileder, og advokat, som har studert 

tidligere avsagte nemndavgjørelser. 

 

Nemndens vurderinger 

 

Opparbeidet praksis 

 

Det var 19 søkere til hjemmelen.  

Den store interessen i markedet underbygger at den anses attraktiv. 

Det er ikke nødvendig for nemnden å gå nærmere inn på kjøpers anførsel om 

fastlegekrise, når søknadsmengden viser at usikkerhet i markedet uansett ikke 

har påvirket denne overdragelsen. 

 

Beliggenheten anses meget gunstig i forhold til befolkningsgrunnlaget og lett 

tilgjengelighet. 

 

Lokalenes beskaffenhet trekker verdien noe ned. De er litt trange og langt fra 

optimale i forhold til funksjonalitet.  Det fremstår blant annet upraktisk å måtte 

låne kontor av en kollega for å foreta gynekologiske undersøkelser.  Videre ville 

det vært en fordel med adskilt personal og pasienttoalett, og fortrinnsvis ett som 

ikke ble delt med andre leietakere. Per i dag virker også lokalene å være dårlig 

utnyttet med tanke på at ett kontor/rom ikke er i bruk. 

 

Nemnden fikk, ut fra både selgers filmer og kjøpers bilder, inntrykk av at det var 

noe manglende orden der.  Den manglende orden preget til en viss grad også 

opplysningene vedrørende både regnskap og internkontrollrutiner.  Selv om 

dette nok har sammenheng med at selger ikke selv har arbeidet der på en stund, 

er det omstendigheter som påvirker verdien i en viss grad. 

 

Pasientgrunnlaget er stabilt, og nemnden ser det som sannsynlig at frafallet av 

pasienter den senere tid har direkte sammenheng med brevet som ble sendt ut av 

kommunen.    

Nemnden er enig med selger i at det ikke reduserer verdien av en praksis om det 

er flere pasienter med psykiatriske problemstillinger. 
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Til tross for partenes ulike beskrivelser av hjelpepersonellsituasjonen fikk 

nemnden, etter å ha hørt partene muntlig, inntrykk av at de to fast ansatte 

fungerte godt.  De hadde imidlertid vært noe språkproblemer med 

tilkallingsvakten, og det var kommet klager av denne grunn. Det langvarige 

sykefraværet hos den ene av de fast ansatte har naturlig nok også påvirket 

hverdagen ved legesenteret, selv om xxx er delvis i arbeid. 

 

Dette, i kombinasjon med at også de gjenværende legene har vært fraværende 

det siste året, gjør at kjøper på langt nær kan sies å ha kommet til ”dekket bord”. 

 

Nemnden legger til grunn at xxx har hatt en krevende start, selv om xxx kjente 

legesenteret gjennom sin tid som vikar. 

 

Det fremstod for nemnden som det manglet rutiner for internkontroll og 

kvalitetssikring, og at det som hadde vært av dette tidligere ikke var oppdatert.   

 

Nemnden legger også til grunn at fraværet av de andre legene har gått ut over  

administrative rutiner og personaloppfølging. 

 

Driftsutgiftene er rimelige, og leien står i forhold til lokalenes beskaffenhet. 

 

Inntektene er omtrent som forventet, og pasientgrunnlaget gir mulighet for 

økning. 

 

 Legesenteret er pilot for Pridoc, et nytt skybasert journalsystem som gir store 

fordeler i framtiden. En slipper dyre serverløsninger, backuprutiner og 

supportavtaler. Webbasert løsning gir stor grad av fleksibilitet, systemet kan 

brukes så lenge en har internettilgang, også fra laptop (mobilitet).  En stor 

mangel med systemet fortsatt er at e-resept modulen ikke enda er godkjent av 

myndighetene. Det medfører en ikke ubetydelig ekstrabelastning i hverdagen da 

en enten må basere seg på utskrift av resepter eller bruk av annet system ved 

siden av for e-resept. Det er forventet at e-resept vil bli godkjent innen kort tid, 

men det er usikkert.  

 

Nemnden legger til grunn at det er et godt samarbeid mellom legene, men at det 

har falt mye på kjøper i de andres fravær.   

 

Etter en samlet vurdering av ovennevnte momenter har en enstemmig nemnd 

satt verdien av opparbeidet praksis til kr 850 000.   
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Inventar/Utstyr 

 

Nemndens verdsettelse av inventar og utstyr er i stor grad skjønnsmessig, og 

skal baseres på bruksverdi slik de er ved overdragelsen, ikke antatt salgsverdi.  

Det må derfor sees hensyn til kjøpers besparelse ved å kunne bruke det som 

finnes, og det må tas hensyn til behov for nyinnkjøp.  Alt inventar/utstyr eies av 

DAet, bortsett fra arbeidsstolen på selgers kontor. Kjøper skal derfor betale 1/3 

av verdien av alt som er der 

 

Praksisens inventar og møblement i legesenteret har en gjennomsnittlig standard 

Det er funksjonelt, men av eldre dato, og det må påregnes noe utskifting.  

 

Når det gjelder medisinsk/teknisk utstyr er er også dette omtrent som 

gjennomsnittet, men det er som ovenfor nevnt ikke GU-benk på kontoret eller i 

felleslokaler. 

 

Nemnda har skjønnsmessig kommet frem til at selgers andel av felles utstyr og 

inventar er verdt kr. 75 000. 

 

Konklusjon 

 

En enstemmig nemnd er kommet til at kjøper skal betale til selger kr 850 000 for 

opparbeidet praksis og kr 75 000 for inventar/utstyr, til sammen kr 925 000. 

 

Saksomkostninger 

 

Hovedregelen er at nemndutgiftene deles likt.  Etter begjæring fra en eller begge 

parter kan nemnden fastsette en annen fordeling, eventuelt bestemme at en av 

partene fullt ut skal dekke omkostningene.  Begge parter har bedt om at 

nemnden vurderer saksomkostningsspørsmålet. 

 

Kjøper har anført at selger har forsøkt å presse prisen opp ved i e-post å true xxx 

med å rapportere xxx til tilsynsmyndighetene for å kontrollere xxx høye inntekt 

den tiden xxx har vikariert.  Selger har selv begjært nemnd før xxx.  

 

Selger har anført at kjøper bevisst har latt xxx tro at xxx prisantydning før xxx 

takket ja til hjemmelen var akseptabel. Videre mener selger at kjøper i realiteten 

ikke har ønsket forhandlinger, og at xxx utsatte å svare til fristen var ute. 

 

Nemnden har ikke forutsetninger for å vurdere hva som muntlig er sagt mellom 

partene før kjøper takket ja til hjemmelen.  Uansett om kjøper skulle ha gitt 

selger urealistiske forventninger er dette ikke noe nemnden kan vektlegge. 
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Prosessen ved overdragelser er at prisforhandlinger skjer etter at ny lege har fått 

tilbud om hjemmel. 

 

Ut fra den relativt store avstand mellom krav og tilbud anser nemnden det ikke 

sannsynlig at forhandlinger mellom parene ville ført til enighet uten nemnd.  

Verken kjøpers tilbud eller selgers krav er så urealistisk at det i seg selv har 

nødvendiggjort nemndbehandling. 

 

Selv om selgers e-post der det trues med rapportering er skrevet i affekt, og xxx 

senere har beklaget utspillet, finner nemnden det utilbørlig i en 

forhandlingssituasjon å bringe inn momenter som ikke vedrører praksisens 

verdi, og som i sitt innhold er egnet til å bli oppfattet som et utilbørlig 

forhandlingspress. 

 

Nemnden finner av denne grunn at det foreligger omstendighet som tilsier en 

skjevfordeling av nemndutgiftene, i favør av kjøper. 

 

En samlet nemnd mener at selger skal betale 70% og kjøper 30% av 

omkostningene  

 

Slutning: 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 925 000  innen  05.06.2020. 

 

Kjøper skal betale 30% og selger skal betale 70% av nemndutgiftene.   

 

Kjøper og selger er solidarisk ansvarlige for betalingen.  

 

 

*** 

 

 

Oslo den 05.05.2020 

 

 

 

Kjersti P. Amundsen      Rune Burkeland Matre      Hanne Støre Valeur 

  

nemndleder            nemndmedlem                nemndmedlem  

 


