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Senior/junioravtaler – råd for å unngå konflikter 
PSL styret har i mange tilfeller vært kontaktet om senioravtaler i forbindelse med konflikter 
som har oppstått. Det vil være vanskelig å gå inn på den ene partens side i slike saker siden 
begge legene som regel vil være medlemmer av Legeforeningen. Vår erfaring er at de fleste 
konflikter kunne vært løst om partene hadde reflektert om forhold som kan være utfordrende i 
forkant og ta høyde for dette i avtalen dem imellom.  
 
Dette dokumentet deles ut til både senior og junior i en senioravtale. Det gir ikke svar på hva 
som er den beste måten å organisere en praksis med to eiere, men det tar opp en del 
problemstillinger man bør tenke gjennom og gir noen tips som i sum kan bidra til at 
samarbeidet mellom junior og senior blir så smidig og effektivt som mulig.  

 
1. Hvorfor inngår man senioravtale?  

a. Senior: Får mulighet til å trappe ned sin virksomhet ved en gradvis 
overdragelse, samt ha et faglig fellesskap med en yngre kollega. 

b. Junior: Får mulighet til å lære av en kollega som er erfaren i drift av egen 
praksis.  
 

2. Forhandlingene mellom junior og senior begynner etter at junior har fått tildelt avtalen 
med det regionale helseforetaket. Disse forhandlingene er uvedkommende for det 
regionale helseforetaket. De to partene anses som likeverdige og har således stort 
spillerom i hvordan avtalen blir seende ut. 
 

3. Det er særskilt på to områder uenigheter ofte oppstår. Det ene er prisen på praksisen, 
mens det andre er betingelser rundt samarbeidet i perioden partnere driver praksisen 
sammen.  

 
4. Når det gjelder pris anbefales det å gå gjennom legeforeningens sider om kjøp og salg 

av praksis (https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-
legekontor/avtalespesialist/overdragelse-av-avtalespesialistpraksis/), særlig hva som 
vektlegges når man vurderer prisen på en spesialistpraksis. I tillegg anbefales det å gå 
gjennom de anonymiserte nemdavgjørelsene (https://www.legeforeningen.no/jus-og-
arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/nemndsavgjorelser/nasjonal-
nemnd-fra-01.03.2006-spesialistpraksis/). Her gjelder de samme regler og råd som ved 
en hvilken som helst overtagelse av praksis. 

  
5. Når det gjelder betingelser rundt samarbeidet anbefaler vi at mest mulig er skriftlig 

nedfelt i avtalen. Vær ekstra nøye med følgende punkter: 
a. Ansvarfordeling mellom partnerne. Hvem er det som skal bestemme hvordan 

praksisen organiseres/drives og når skal evt forandringene i ansvarsfordeling 
skje.  

b. Arbeidstid. Hvor mye skal hver partner jobbe, hvem skal velge hvilke dager 
partnere jobber mv. 

c. Tilgang til medisinteknisk utstyr. Spesielt viktig dersom partnere jobber 
samme dag – hvordan deler man på utstyr man har kun en av. 
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d. Tilgang til hjelpepersonell. Er alle til stede alle dager og har enkelte ansatte 
særskilte funksjoner? 

e. Arbeidsgiverfunksjon for hjelpepersonell. Skal en partner ha et overordnet 
ansvar eller skal man bli enige i hvert enkelt tilfelle? 

f. Allokering av pasienter. Hvordan skal pasientfordelingen skje mellom legene? 
Hvem skal vurdere henvisninger? Skal de fordeles tilfeldig eller mer bevisst? 

g. Ansvar for vedlikehold, evt innkjøp av nytt utstyr. Hvem er det som 
bestemmer om nytt utstyr skal kjøpes? Om noe skal vedlikeholdes eller noe 
nytt skal kjøpes? Ha gjerne en avtale om kostnadsfordeling f.eks. med at senior 
sin andel reduseres jo nærmere man kommer det tidspunkt der senior skal gi 
seg.  

h. Ansvar for tapte inntekter. F.eks. ved delvis sykemeldt ansatt, skal 
«fraværsdager» deles eller tilfeldig fordeles? 

 
Noen generelle prinsipper:  

• Det er fornuftig at en større del av ansvaret både når det gjelder drift og 
økonomi gradvis overføres junior jo mer man nærmer seg tidspunktet senior 
skal gi seg.  

• Det er en snakk om en relativt kort periode, det er oftest lite fordelaktig å gjøre 
store omveltninger hvis ikke begge partnere er enige.  

• Husk at avtalen dere skriver under er en skriftlig påminnelse av hva dere har 
blitt enig om. Skulle det oppstå uenigheter vil det alltid være en fordel å ha en 
solid avtale å gå tilbake til.  

• Dårlig samarbeid vil ofte føre til reduserte inntekter for begge partnere, så 
kompromisser lønner seg.  
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