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5. juni 2018 har NASJONAL NEMND FLO avsagt slik 

 

 

 

 

AVGJØRELSE 

  

 

 

 

Nemndas sammensetning:  Nils Grytten (leder) 

     Rune Burkeland-Matre 

     Ole Johan Bakke 

 

 

 

Parter:     xxx, fratredende part 

 

              - 

 

     xxx, tiltredende part 

 

 

 

 

 

 

 

I. INNLEDNING 

 

xxx er tildelt xxx fastlegehjemmel i xxx Oslo. Partene har ikke blitt enige om kjøpesummen 

som skal betales i anledning overdragelsen av xxx praksis og har bedt om at dette blir avgjort 

av nemnd i samsvar med i henhold til Rammeavtale mellom Oslo kommune og Den norske 

legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo 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. Over-

dragelsesbetingelsene 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 kommunen 

uvedkommende.  

 

 

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 lagt til grunn for nemndas be-

handling av saken. 

 

Advokat Nils Grytten er nemndas leder etter oppnevning av Den norske legeforenings  

sentralstyre. Rune Burkeland-Matre ble oppnevnt etter forslag fra fratredende part,  

Ole Johan Bakke ble oppnevnt etter forslag fra tiltredende part.  

 

Ingen av partene har hatt innsigelser til nemndas sammensetning. 

 

Begge parter har fylt ut skjemaet ”anmodning om nemndsbehandling” og for øvrig gitt 

nærmere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på saken. Videre har nemnda 

mottatt diverse dokumentasjon vedrørende praksisen og legesenteret fra fratredende part. 

Nemnda har også mottatt et notat/e-post fra en annen uttredende lege ved aktuelle legesen-

ter; xxx Nemnda avholdt befaring og forhandlingsmøte i praksisens lokaler torsdag 24. mai 

2018. Tilstede var partene og nemndas medlemmer.  

 

Etter forhandlingsmøtets avslutning har nemnda kommet frem til en enstemmig avgjørelse.  

 

Avgjørelsen er basert på sakens dokumenter, befaringen og de muntlige suppleringene som 

ble gitt av partene i anledning forhandlingsmøtet.  

 

 

II. BESKRIVELSE AV PRAKSISEN 

 

Type praksis 

Praksisen er lokalisert på xxx i bydel xxx i Oslo.  Den ligger i en gruppepraksis; xxx, som 

består av totalt 5 fastleger, inklusive aktuelle hjemmel. 

 

Legesenteret er organisert som et aksjeselskap. Dette er et driftsselskap som har som formål å 

tilrettelegge for driften av de fem tilknyttede legepraksisene uten å selv generere eget over-

skudd. De tilknyttede legene er selvstendig næringsrivende og betaler et fast a-kontobeløp i 

måneden som dekker driftsutgiftene. Legene beholder selv øvrige inntekter fra omsetningen.  

 

Selskapet har eierskap til alt utstyr og inventar i praksisen, med unntak av møbler/inventar 

på ett av legekontorene, som er aktuelle legens eget eie. Også arbeidsforhold og andre avta-

ler med eksterne er knyttet mot driftsselskapet.  

 

Det er ikke tilknyttet offentlig legearbeid til fastlegehjemmelen som kjøper overtar. 

Pga. tilgang til behandlingskontor kun fire dager i uken, er praksisen begrenset til dette. 
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Lokalene, beliggenhet 

Gruppepraksisen er beliggende på xxx i bydel xxx. Det er inngang både fra xxx og xxx. Mot 

xxx er den på bakkeplan med parkering rett utenfor. Det er nærhet til offentlig kommunika-

sjon, både trikk og buss.  

 

Lokalene består av: 

 

- Pause-/spiserom 

- Venterom hvor også pasienttoalett befinner seg 

- Blodprøvestasjon 

- Resepsjon 

- Rom/avlukke for taking spirometri/24bt, EKG i forlengelsen av resepsjonen 

- Laboratorium  

- 4 legekontor med eget rom/avlukke for gynekologi  

- Ett ekstra (lite) kontor uten vindu 

- Lagerrom/rengjøring 

- skiftestue/småkirurgi 

- personaltoalett og ansattgarderobe 

- serverrom/lager 

 

Legesenteret flyttet inn i lokalene i 1994 og de bærer et viss preg av å ikke være oppgradert 

siden da. Gulvbelegg fremstår som slitt, særlig i venterom og også ellers ses det å være be-

hov for modernisering. 

 

Ettersom det er fem fastleger knyttet til legesenteret, og bare fire legekontor, rullerer legene 

mellom kontorene (i noe ulik grad) og det medfører at hver lege kun kan ha fire kurative 

dager i uken. 

 

Leieavtalen varer til 31.12.22 med mulighet til forlengelse, dog med et forbehold for evt. 

byggerier på eiendommen i forkant. Det foreligger en erklæring fra huseier om at en i så fall 

vil forsøke å skaffe nye lokaler til legesenteret. 

 

Personell 

Det er ansatt fem helsesekretærer i totalt 4 årsverk. To av disse er i permisjon og det er vikar 

for dem. En av helsesekretærene med mest erfaring har sagt opp sin stilling med virkning fra 

1.7.18 og skal til et konkurrerende legesenter. 

 

Personalet rullerer mellom de ulike arbeidsoppgavene etter skriftlig instruks, men én har 

hatt funksjon som mellomleder. Hun er den som slutter 1.7.18, og en annen ansatt er tilbudt 

funksjonen. 

 

Det er utarbeidet arbeidsturnus mellom hjelpepersonellet for at de som ikke har full stilling 

skal få fri en langhelg hver måned.  

 

Nemnda har inntrykk av at de ansatte fungerer godt i arbeidet og er innarbeidet i legesente-

rets oppgaver. 
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Tidligere tilknytning til KLP-pensjonsordning skaper noe usikkerhet i forhold til eventuelle 

forpliktelser for tidligere ansatte. 

 

Systemer i praksisen. Avtaler 

Legesenteret benytter System X pasientdatasystem. Det er Melin betalingsautomat, helsenett 

er implementert, det samme er pasientsky og PLO. Laboratoriet er tilknyttet NOKLUS kvali-

tetssikringssystem. TrinnVis kvalitetssikringssystem er påbebegynt, men ikke sluttført og 

fremstår heller ikke å være implementert i det daglige arbeidet.  

 

Regnskap utføres av ekstern aktør. Det er også fremlagt en del avtaler med andre eksterne 

aktører. Det foreligger internavtale mellom de samarbeidende legene. Fürst henter prøver og 

meddeler disse elektronisk normalt en dag senere.  

 

Spirometri, EKG og 24-BT har integrasjon mot datautstyret. 

 

Utstyr/laboratorium 

Legesenteret har det medisinske utstyret som forventes i en fastlegepraksis pr 2018.  

 

Senteret og kontorene er praktisk og tilstrekkelig møblert, selv om deler av inventaret bærer 

preg av å være godt brukt. Det vurderes likevel å ha det vesentlige av sin funksjon i behold. 

Server er skiftet for kort tid siden, men det var etter at tiltredende part hadde overtatt ansva-

ret og tatt sin del av kostnaden. 

 

Det er ikke fremlagt lister/oversikter over det konkrete utstyr som inngås, ei heller innkjøp-

sår, -priser mv. En betydelig del av laboratoriemaskinene er leaset. Det er i saken opplyst at 

datautstyr ble oppdatert i 2015 i forbindelse med overgang til SystemX og at det ble innkjøpt 

nye skjermer ved innføringen av Pasient Sky i 2018. 

 

Pasientgrunnlag 

Fratredende lege har arbeidet begrenset (ca. 20 %), to halve dager pr uke. xxx hadde selv en 

liste på 250 pasienter. Antall konsultasjoner pr år har vært +/- 700. Listelengden ble økt til 500 

primo november 2017 og deretter til 1 200 ultimo desember 2017. Nemnda antar at dette var 

som en forberedelse til et salg av praksisen, evt. for å gi vikar i praksisen et bedre grunnlag. 

Fratredende lege avsluttet sitt virke i hjemmelen før Jul i 2017 og praksisen har vært dekket 

opp gjennom vikar siden dette.  

 

Da tiltredende lege overtok hjemmelen formelt 1.4.2017 var det ca. 425 på listen. Den var da 

fortsatt driftet av vikar. Tiltredende part startet selv opp i praksisen 2.5.18 og listen har økt 

ytterligere noe. 

 

Økonomiske forhold 

Hver lege tilknyttet senteret betaler et fast månedlig dekningsbidrag på kr 75 000. Her inngår 

alle kostnader til driften. Internavtalen har ingen bestemmelser for å differensiere deknings-

bidraget ift. Listelengde eller andre forhold. Bidraget er likt og uavhengig av inntjening, ak-

tivitet, pasienter på listen osv. 
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Fratredende part har på sin side delt denne kostnaden med en annen lege som har hatt 60 % 

driftstid, altså i dette tilfelle arbeidet tre hele dager i uken, slik at fratredende dekke 25 % av 

de 75 000 og den andre legen det resterende. Den andre legen har sagt opp sin tilknytning til 

xxx legegruppe og tatt med seg fastlegehjemmelen og praksisen sin og etablert seg i annet 

legesenter i bydelen. Tiltredende part må dermed selv betale hele dekningsbidraget på kr. 

75 000 fra og med oppstart og uten hensyn til at xxx vil ha langt lavere inntjening enn de øv-

rige og uten hensyn til at xxx sannsynligvis vil belaste fellesskapet i mindre grad som følge 

av færre pasienter.  

 

Fratredende lege har fremlagt næringsoppgaver for de siste tre år. Disse gjenspeiler at xxx 

har hatt en meget kort liste, og samtidig også hatt lavere kostnader ettersom hennes driftstid 

ble delt med annen lege. Nøkkeltallene er som følger: 

 

År  Driftsinntekter  Driftskostnader  Resultat 

2015  548 195   278 741   269 454 

2016  543 531   260 823   282 708 

2017  538 652   276 977   261 675 

 

Fremlagte regnskap for xxx Legegruppe viser i all hovedsak at dette er et non-profittselskap 

som har som formål å drifte fellesfunksjonene for legene, uten å generere eget overskudd.  

 

Dog er det oppspart en kontantbeholdning på rundt kr 300 000. 

 

Kontinuitet 

xxx har drevet denne allmennpraksisen siden 1982 og siden desember 1994 i nåværende lo-

kaler. Som følge av sykdom har xxx de siste årene arbeidet i redusert stilling med påfølgende 

lav pasientliste. 

 

Som det følger ovenfor har det vært noen utskiftninger blant personalet. En erfaren helsesek-

retær har valgt å si opp arbeidsforholdet. 

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Det meldte seg 32 søkere ved utlysning av hjemmelen. 

 

Andre forhold 

xxx er et femlegesenter. Som følge av at det kun er fire ordinære legekontor må legene delvis 

rullere mellom kontorene og en kan dermed ikke drive kurativ legevirksomhet mer enn fire 

dager pr uke. Tilknyttede leger er som utgangspunkt likeverdige aksjonærer med like mange 

aksjer, 24, hver. Også xxx hadde frem til ca. år 2000 24 aksjer i legesenteret. Da xxx ble delvis 

ufør solgte xxx 18 av aksjene til xxx og beholdt de øvrige 6 selv, slik at disse to til sammen 

hadde 1/5 av aksjene i legegruppen, men fordelt på to hjemler.  xxx har nå sluttet i xxx, men 

sitter fortsatt som eier av sine 18 aksjer. Det er en forutsetning, slik nemnda forstår det, at 

disse aksjene skal over på tiltredende parts hender relatert til praksisoverdragelsen fra xxx. 

xxx er ikke part i denne saken og har ikke selv rettigheter etter overdragelsesbestemmelsene 

i rammeavtalen.  
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Dette er løst på den måten at xxx som fratredende part formelt står som part i saken og har 

etter nærmere avtale med xxx blitt enig om en fordeling av kjøpesummen.  

 

Nemnda oppfatter det slik at partene er enig om at tiltredende part også skal overta de 18 

aksjene som xxx eier slik at xxx blir likeverdig aksjonær med de 4 øvrige legene ved senteret. 

Dette vil også være nødvendig dersom tiltredende part skal få eierskap på linje med de øvri-

ge legene til utstyr, inventar og øvrige opparbeidede verdier som ligger i xxx 

 

Som forutsetning for nemndas prisfastsettelse ligger at tiltredende part overtar de aktuelle 

aksjene fra xxx og xxx uten annet vederlag enn det som fastsettes i denne avgjørelse. Det skal 

altså ikke beregnes noe ekstra for disse aksjene. Om dette kreves, er forutsetningene for 

nemndas avgjørelse borte. 

 

Det bemerkes at dette er en nokså spesiell måte å gjøre dette på, ettersom nemnda i sin av-

gjørelse baserer seg på overdragelse av aktiva tilhørende en person som ikke er part i saken. 

Alternativet ville vært at aksjene først ble overdradd fra xxx til xxx, deretter til tiltredende 

part xxx 

 

Begge parter har for øvrig kommet med synspunkt på forhandlingsløpet dem i mellom som 

nemnda ikke finner grunn til å gå nærmere inn i i avgjørelsen. 

 

 

III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 

 

Fratredende part, xxx, har i korthet anført følgende: 

 

xxx er en veletablert og veldrevet praksis med godt omdømme. 

 

Den ligger attraktivt til sentralt i bydelen. At xxx flytter sin praksis til annet legesenter og 

samtidig overdrar sine aksjer i xxx muliggjør at tiltredende part kan arbeide på linje med de 

andre legene i senteret, altså fire kurative dager pr uke. xxx trer dermed inn i senteret som 

likeverdig aksjonær i forhold til de 4 gjenværende legene og kjøper dermed 1/5 av legegrup-

pen. 

 

Personalet er godt opplært i senterets rutiner.  

 

Det vil neppe være problematisk å få fylt opp listen til ønsket tak. Det er stabil befolkning i 

området preget av tilflytting. Alle legene ellers i senteret har fulle lister og det er lite ledighet 

på øvrige lister i bydelen.   

 

Selv om kollega xxx tok med sin praksis da xxx flyttet til et annet legekontor i bydelen 1.4.18, 

er det relevant å se på xxx konsultasjoner og omsetning ettersom summen av de to legenes 

omsetning og aktivitet viser potensialet for en frisk lege og det gis informasjon om hva prak-

sisen i realiteten er proporsjonert for mht. inventar, utstyr og hjelpepersonell.  
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Prisforlangende er likevel redusert fordi listen ikke er full, men en har hatt potensialet i 

praksisen i tankene og dette vurderes å være betydelig. Når listen er økt og utviklingen fort-

setter som nå, vil praksisen kunne selges videre til det dobbelte av det som nå er krevet.  

 

Når det gjelder prisen for utstyr og inventar har den sin begrunnelse i at xxx i 2000 kjøpte seg 

inn i legesenteret for kr 225 000 for 18 aksjer. xxx hadde da sin egen fastlegehjemmel og pri-

sen var dermed for inventar og utstyr. En annen lege solgte en full praksis (24 aksjer) for kr 

334 000 i 2005. Også dette skal ha vært kun for inventar og utstyr.  

 

Det er fremmet et krav på kr 750 000 fordelt på kr 350 000 for utstyr og inventar og kr 400 000 

for opparbeidet praksis.  

 

 

******* 

 

 

Tiltredende part, xxx, har i korthet anført følgende 

 

Basert på sakens noe spesielle karakter har det vært vanskelig å fremme et korrekt pristilbud 

i denne saken. Det foreligger ikke relevant sammenligningsgrunnlag.  

 

Nemnda må se hen til at det er høye månedlige kostnader for å drive i legesenteret. Forde-

lingsnøkkelen i senteret differensierer ikke i forhold til aktivitet/pasientliste. Kostnadene blir 

dermed uforholdsmessig høye for tiltredende part, i alle fall i begynnelsen og før listen er 

vesentlig økt. Det hadde vært lettere å overta en 0-hjemmel hvor en til å begynne med hadde 

reduserte kostnader. 

 

Fratredende part har hatt svært lav omsetning og forholdsvis høye kostnader. Pasientenlis-

ten er liten og har over tid lagt på rundt 250, men inntjeningen er også lav sett i forhold til 

pasienttallet.  

 

En evt. økning av listestørrelsen vil uansett bero på innsats og arbeid fra tiltredende lege og 

er ikke noe fratredende part skal ha betalt for. Henvisningen til hva fratredende lege og den 

uttredende «tredjepartslegen» samlet har hatt av aktivitet og omsetning er ikke relevant. 

Tredjepartslegen har tatt med seg sin praksis og flyttet ut av senteret. En kan dermed ikke 

sammenligne denne praksisen med en fulltidspraksis. Uansett vil praksisen aldri kunne ha 

mer enn 4 kurative dager på grunn av mangel på legekontor og vil dermed heller ikke kunne 

bli en full kurativ praksis i forhold til Legeforeningens normtall.  

 

Uro og utskiftninger i hjelpepersonalet, kombinert med høye utgifter til fremmedtjenester 

tilsier utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Det foreligger en usikkerhet i forhold til pen-

sjonsforpliktelser til tidligere ansatte som nå blir de ne aksjonærenes risiko. Frykten er at det 

kommer utbetalingskrav fra KLP etter hvert som tidligere ansatte ved xxx går av med pen-

sjon.  
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Lokalene er på bakkeplan og uten nevneverdig oppgradering siden en flyttet inn i 1994. Det 

er dessuten knyttet usikkerhet til leieforholdet ettersom huseier muligens planlegger å pusse 

opp hele bygget. En frykter at dette vil påføre behov for å flytte under en slik prosess. 

 

Hva gjelder utstyr og inventar er det ikke fremlagt noen oversikt over utstyret og hva det 

kostet ved innkjøp, når det ble anskaffet mv. Det synes å være gjort lite investeringer de siste 

årene. Det er dermed vanskelig å skulle mene mye om prisen, men basert på 2016- regnska-

pet i legegruppen var inventar der oppført med samlet kr 171 424. 1/5 av dette er ca kr 

35 000.  

 

Det er fremmet tilbud på samlet kr 100 000, fordelt på 35 000 i utstyr/inventar og 65 000 i 

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. 

 

Utstyr og inventar 

 

Nemnda vil først ta stilling til verdien på utstyret og inventaret. Selger har krevd kr 350 000.  

Kjøper har tilbudt 1/10, nærmere bestemt 35 000. Partene står dermed svært langt fra hver-

andre. 

 

Det er, som ovenfor nevnt, ikke gitt noen detaljert oversikt over det utstyret og inventaret 

som er gjenstand for overdragelse i saken.  Opplysninger om innkjøpsår, innkjøpspriser mv. 

er ikke angitt. Nemndas avgjørelse vil dermed i stor grad måtte tuftes på et skjønn først og 

fremst basert på befaringen. 

 

Nemnda har også sett noe hen til fremlagte næringsoppgaver for legesenteret for så vidt 

gjelder avskrivninger. Dette er selvsagt ingen nøyaktig målestokk, men gir visse indikasjoner 

på investeringsomfanget de siste årene. Videre har nemnda sett hen til annen nemndspraksis 

hva gjelder fastlegepraksiser i legesenter med noenlunde sammenlignbart utstyrsnivå. 

 

Nemnda er av den oppfatning at møbler og inventar fremstod som godt preget av sin bruk, 

selv om funksjoner i det vesentlige synes å være i behold. Datautstyret er 3 år gammelt, men 

vil allerede ha tapt en betydelig del av sin omsetningsverdi. Det arbeides også mot en ny 

serverløsning. 

 

Mange av prøvetakingsapparatene på laboratoriet var leaset, altså ikke eid av legesenteret.  

 

Fratredende part har ment at aksjer i driftsselskapet kun relateres til utstyr og inventar, ikke 

immaterielle verdier – «opparbeidet praksis». Nemnda er ikke enig i dette og anser at eier-

skapet i legesenteret også omfatter deler av det som en etter retningslinjene vurderer som 

«opparbeidet praksis». Her nevnes leieforhold/lokaler, opparbeidet hjelpepersonalet, kvali-
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tetssystemer, innarbeidede rutiner mv. Alt dette er forhold som etter nemndas forståelse dels 

relateres til legens «praksis» og dels til det felles driftsselskapet.  

 

Nemnda anser at verdien av utstyr og inventar må settes betraktelig lavere enn det som er 

krevet fratredende parts side. Følger en fratredende parts resonnement, innebærer det at det 

isolert sett vil være utstyr/inventar i legesenteret til en samlet verdi av 1 750 000. Dette rimer 

dårlig med en balanseført verdi av driftsmidler pr 31.12.17 med kr 124 048. Avskrivningene i 

2017 var videre på kr 47 376. Dette er tall som selvsagt ikke gir noen fasit på verdiforhold i 

forhold til det skjønn nemnda skal utøve, men det gir visse indikasjoner på investeringstakt 

og alder på utstyret.  

 

Det er ikke den regnskapsførte verdien nemnda skal komme frem til, men bruksverdien ut-

styret og inventaret har i den aktuelle praksis/senter. Den vil normalt ligge høyere enn de 

balanseførte verdiene.  

 

Nemnda kjenner ikke til nemndspraksis hvor utstyr/inventar i et femlegesenter har blitt 

verdsatt til så høy sum som 350 000. Nemnda anser videre at kvaliteten på det utsty-

ret/inventaret som i denne saken er gjenstand for overdragelse (1/5 av totalen) heller ikke 

tilsier at en skal opp i et slikt prisleie i aktuelle tilfelle. 

 

Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på de forhold som er omtalt ovenfor, anser 

nemnda at verdien av utstyr og inventar i denne saken skal settes til kr 125 000. 

 

 

Vederlag for opparbeidet praksis 

 

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 forvalt-

ningsvedtak 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 visst 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)  
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 Kontorrutiner  

 Opplært personell  

 Attraktivitet/ beliggenhet  

 Driftsresultat 

 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 foranledning til det. 

Nemnda er i sin vurdering bevisst på at regelverket søker å balansere mellom fratredende 

parts rettmessige behov for et økonomisk oppgjør for overdragelse av opparbeidede verdier 

praksisen, mot rekrutteringshensyn og ønsket om at den best kvalifiserte lege skal gis mulig-

het til å starte opp i en praksis.  

Nemnda bemerker også at dette er en noe spesiell sak. Fratredende part har selv drevet en 

meget begrenset praksis, men den overdras likevel i formen som en fulltidspraksis, i alle fall 

når det gjelder økonomiske forpliktelser. Nemnda vil understreke at «tredjepartslegens» 

praksis ikke er relevant å dra inn i saken, ettersom xxx har sluttet i senteret og tatt med seg 

sin praksis. Tiltredende part vil ikke kunne nyttiggjøre seg tredjepartslegens pasientgrunnlag 

eller praksis for øvrig. Nemnda har syn for at en ut fra de samlede tall for uttredende og 

tredjepartslegen kan få et visst innblikk i et potensiale for praksisen. Det kan en imidlertid 

også få ved å se på de andre medvirkende legene i praksisen som ikke har hatt begrenset 

hjemmel. Uansett er det tiltredende part som selv, gjennom egen innsats og gjennom lang tid 

med høye kostnader i forhold til pasientgrunnlag, vil måtte bygge dette opp. 

Nemnda konstaterer at det er et forbedringspotensiale hva gjelder internkontrollsystem. 

Trinnvis er påbegynt, men ikke avsluttet og på ingen måte integrert i senterets daglige drift. 

Lokalene fremstår å være noe nedslitt og i behov for oppgradering/modernisering. Ut over 

dette er de for så vidt funksjonelle og det bemerkes at de fire legekontorene er romslige med 

egne avlukker for GU-undersøkelser. At legene ikke har fast kontor, men må rullere, samt at 

de ikke kan drive med fem kurative dager, trekker ned. 

Et velfungerende hjelpepersonell som er godt innarbeidet i praksisens gjøremål og rutiner, er 

en viktig kontinuitetsbærer i fasen hvor praksisen overdras mellom legene og dermed også 

en sentral faktor for nemndas verdivurdering. Det er flere erfarne og flinke ansatte knyttet til 

legesenteret. Dette er positivt. Samtidig har en meget erfaren helsesekretær nylig sagt opp og 

det har vært en del vikarbruk knyttet til svangerskap/sykdom. Dette er ikke noe som kan 

lastes fratredende part, men det påvirker like fullt driften og dermed også verdien. En har 

også merket seg en viss risiko for fremtidige økonomiske belastninger knyttet til tidligere 

pådratte KLP-forpliktelser. 
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Tiltredende part overtar et pasientgrunnlag som på tidspunktet for tiltredende parts oppstart 

var på rundt 425 pasienter.  

Dette gir tiltredende lege et visst utgangspunkt for driften, men det er på ingen måte en full 

praksis og nemnda vurderer det slik at dette vil ta lang tid å opparbeide.   

Kostnadsnivået vurderer nemnda å være noe høyt sett hen til den standard som tilbys og det 

blir dermed særlig belastende for en ung lege som kommer inn med en begrenset liste. Dette 

må nødvendigvis avspeiles i vederlaget til fratredende lege.  

32 søkere viser at xxx bydel og dette senter vurderes som relativt attraktivt å søke seg til. 

Nemnda er enig med tiltredende part om at det ikke finnes særlig parallelle nemndssaker å 

sammenligne med.  

Samlet sett anser nemnda at fratredende leges krav på kr 450 000 for opparbeidet praksis i 

denne saken ligger for høyt. En svært kort liste kombinert med forholdsvis høye faste kost-

nader og noe rigide løsninger knyttet til mangelen på fast legekontor, slitte lokaler og noe 

ustabilitet på hjelpepersonellsiden, trekker verdien ned. 

Samtidig anser nemnda at tiltredende parts tilbud på kr 65 000 er vesentlig for lavt og ikke 

gjenspeiler de verdier hun faktisk får seg overført i anledning overdragelsen av praksisen og 

eierskapet til 1/5 av Sæter legegruppe. 

Etter en skjønnsmessig vurdering av de relevante faktorer har nemnda kommet frem til at 

opparbeidet praksis i denne saken skal settes til kr 300 000. 

Samlet vederlag for praksisen blir dermed kr 425 000,-.  

Oppfyllelsesfrist 

I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en oppfyllelsesfrist.  

Denne settes til 1 måned regnet fra avgjørelsens datering. 

Som nevnt ovenfor er det en forutsetning for tiltredende parts betalingsforpliktelse at xxx får 

eierskap til 24 aksjer altså 1/5 av aksjene i xxx 

 

Nemndskostnader 

Ingen av partene har bedt om særskilt avgjørelse hva gjelder disse.   

Nemndskostnadene blir dermed å fordele med en halvpart på hver part i tråd med hovedre-

gelen i retningslinjene. 
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******* 

 

Nemndas avgjørelse er på alle punkter enstemmig. 

 

 

V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 425 000,- - kronerfirehundreogtjuefemtusen -.  

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

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

etter oppgave 

 

 

Bærum/Ålesund/Våle, 5. juni 2018    

 

 

 

 

 

 

 

Rune Burkeland-Matre        Nils Grytten   Ole Johan Bakke 

 

 


