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VOLDGIFTSAVGJØRELSE  23.05.2018 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxx kommune 

 

Kjøper: xxx 

Selger: xxx 

 

Nemndleder: Kjersti Patricia Amundsen 

Nemndmedlem: Ole Johan Bakke 

Nemndmedlem: Rune Burkeland - Matre 

 

Innledning 

 

Nemndens mandat er å fastsette pris for overdragelse av xxx fastlegepraksis ved 

xxx legesenter 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. 

Prisen skal omfatte inventar/utstyr og verdi av opparbeidet praksis. 

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

for begge.  

 

Selger har krevd til sammen kr.1 367 000, og anmodet om at nemnden fordeler 

beløpet på henholdsvis opparbeidet praksis inventar/utstyr. 

 

Kjøper har tilbudt å betale til sammen kr 820 000, og ønsker likeledes at 

nemnden fordeler beløpet på henholdsvis opparbeidet praksis og inventar/utstyr. 

 

Nemndens avgjørelse må ligge innenfor disse rammene. 

 

Kjøper og selger er enige om å dele utgiftene til nemnd likt. 

 

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 

 

Både kjøper og selger har lagt frem skriftlige redegjørelser og etterspurt 

dokumentasjon. 

 

En samlet nemnd har vært på befaring legesenteret, og hatt møte med begge 

parter, samt snakket med en av de andre legene ved senteret. 

 

Sakens bakgrunn 

 

Selger overtok praksisen i 2015, bare 5 måneder etter at praksisen var flyttet fra 

et annet legesenter til nåværende lokaler. Det var på samme tid en del utskifting 

i legegruppen.  Kjøper overtok praksisen 1. mai 2018, etter å ha vikariert siden 

februar, først i 50 % stilling, deretter 100 % siden mars. 

 

Nemnden legger følgende fakta til grunn: 

 
Attraktivitet/Beliggenhet 

 

Det var 12 søkere til hjemmelen.   
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Legesenteret ligger i xxx, like utenfor xxx.  xxx grenser mot xxx kommune. Det 

er god busskommunikasjon både fra xxx, xxx og xxx.  

De ansatte har reserverte parkeringsplasser i kjelleren.  Det er gratis parkering 

for pasienter rett utenfor.   

 

Lokalene 

 

Legesenteret ligger på bakkeplan, og er tilrettelagt for rullestolbrukere.  Det er 

egen ambulanseinngang.   Lokalene er ca. 14 år gamle, og ble bygget for formål 

legesenter.   

Legesenteret har felles venterom og pasienttoalett med tilstøtende 

fysioterapisenter.  Credicare betalingsterminal benyttes. 

Lokalene består ellers av resepsjon med to arbeidsstasjoner, et lite avlukket rom 

foran resepsjonen for å sikre diskresjon for pasientene. Det er også et slags 

venterom i tilknytning til laboratorium, skiftestue/EKG-rom og fem 

legekontorer. Lokalene har også garderobe med dusj/toalett, et lite lager og 

pauserom/kjøkken.     

Ett av kontorene leies ut til en naprapat, ett står ledig, og benyttes etter behov. 

 

Type praksis: 

 

Gruppepraksis med tre leger, organisert gjennom et aksjeselskap (AS) med lik 

andel på legene. AS-et er et rent driftsselskap.   

Utgiftene fordeles ved at faste utgifter deles likt, og forbruksmateriell betales ut 

fra faktisk bruk. 

Hver av legene har sitt hovedansvarsområde.  Selger har vært ansvarlig for 

personalet/HMS. 

 

Personalet: 
 

Legesenteret har ansatt to helsesekretærer og to medisinske sekretærer i 

stillinger som utgjør til sammen 2,65 årsverk.  En av de medisinske sekretærene, 

som er ansatt i 75 % stilling, er for tiden sykmeldt.  To andre av 

hjelpepersonellet har i hennes fravær fått sin stillingsbrøk økt med 20 % hver.  

Bemanningen er derfor noe lavere enn normalt.  Den andre medisinske 

sekretæren lønnes delvis av NAV (70%).   

Det er personalmøte med alle en gang per måned. 

 

Systemer i praksisen 

 

Legesenteret benytter CGM journalsystem. 

Laboratoriet bruker NOKLUS kvalitetssystem.  
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Det er nedtegnede prosedyrer for akutt-situasjoner, HMS-perm, perm med 

samarbeidsavtaler og arbeidsinstrukser (oppdatert i 2012). 

 

Kontorrutiner 

 

Kontoret er åpent ma-to fra 0800-1530, fredager fra 0800-1500. 

Hjelpepersonellets arbeidsoppgaver rullerer mellom dem.   

Fire av dagene i uken er det tre sekretærer, en dag er det to. 

Det er vanligvis en som betjener luken i resepsjonen, en som svarer på telefoner 

og en som betjener laboratoriet og ellers hjelper til der det behøves.  

Fürst og Bærum sykehus henter prøver daglig. 

 

Samarbeidsavtaler 

 

Legesenteret har følgende service-/samarbeidsavtaler: 

CGM journalsystem, 

DIPS-kommunikasjon fra sykehuset, 

Credicare betalongsløsning, 

MEDIQ  og Alere (medisinsk forbruksmateriell), 

Regnskapsfører, 

Norsk helsenett, 

Pitney Bowes (frankeringsmaskin), 

Legedata Servicepartner; 

Storebrand (pensjonsavtaler for hjelpepersonellet), 

Lenas Helsepersonell, 

DNB (Forsikring for ansatte), 

SAGA (Bedriftshelsetjeneste), 

Proximo/Nextgentel telefonsystem. 

 

Pasientgrunnlag 

 

Gjennomsnittlig antall pasienter per lege i kommunen er for tiden 1235.  

Ledige plasser i kommunen er 4 159. 

Selger startet med 650 pasienter i 2015.  Listetaket er nå på 1000 pasienter.  Ved 

overtakelsestidspunktet 1 mai 2018 var antallet pasienter 790 . De andre legene 

ved senteret har henholdsvis 1 000 og1 200 pasienter. 

 

Kontinuitet: 

 

Selger har økt antallet dager med pasientbehandling fra 2 dager per uke til fire 

dager, ettersom pasientgrunnlaget har økt.  Hun har arbeidet på helsestasjonen 

og legevakt, hovedsakelig i Drammen, ved siden av fastlegepraksisen.  Kjøper 



 

 

5 

5 

har vikariert i praksisen fra februar 2018 og frem til hun overtok praksisen 

01.05.2018. 

 

Husleie 

 

Legesenteret har leiekontrakt med privat utleier til 2022, det er seks måneders 

oppsigelsestid. Leien er ca.kr 42 000 per måned (som fordeles på tre).   

 

Omsetning/Utgifter 

 

I 2016 hadde selger kr 917 608 i inntekt og kr. 590 891 i utgifter, noe som gir et 

skattbart resultat på 326 717.   For 2017 var inntektene kr. 1 288 538, utgiftene 

kr. 632 437 og resultatet kr. 656 101. 

 

Partenes anførsler 

 

Selger: 

 

Selger har i korte trekk anført følgende: 

 

 Pasient grunnlag ved oppstart 01.05.15 var 650 pasienter. Listen var da 

fallende grunnet flytting av praksis fra xxx til xxx og utskiftning av flere 

leger. Listen ble flyttet fra xxx til xxx rundt des 14/ jan 15, dette fordi 

fastlegen som hadde hatt listen i ca. ett år ble akutt sykemeldt. xxx satt inn 

en vikar lege før selger overtok den 01.05.15. Etter oppstart falt listen 

ytterligere til ca. 550 pasienter i midten av 2016. 

Listen har vært i stadig vekst f.o.m 2017. Pasientgrunnlaget ved kjøpers 

overtakelse var 790 pasienter.  
 Da selger begynte i praksis i mai 2015, var det meget utstabile forhold på 

legekontoret. Det hadde vært flere utskiftninger av leger på denne listen 

og mange faste pasienter hadde flyttet fra listen. Da selger begynte i xxx, 

kom det en ny lege med null- liste på xxx. Dette førte til at enda flere 

byttet fra listen til xxx legekontor. Dette viser seg på regnskap fra 2015 og 

2016. Det var ikke nok pasienter på lista for meg å jobbe mer enn 3 

kurative dager på kontoret. Jeg jobbet 2 dager på xxx helsestasjon i 

måneden i en 10 % stilling i periode mai 2015- mai 2017. 

 Etter 2 års innsats, kontinuitet, og oppfølging av pasienter, snudde nedtur 

og f.o.m mai 2017 har listen gått i stadig vekst og fortsetter å øke. Dette 

førte til betydelig økonomisk vekst og listen kan nå betegnes som en 100 % 

stilling med 4 kurative dager med pasienter og en administrasjon dag. 

Det er variasjon i listen. Det er småbarnsfamilier, eldre pasienter med 

sammensatt sykdomsbilde, pasienter med lettere psykiske lidelser og noen 
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pasienter med tidlig rusmisbruk. Det har vært streng politikk mot 

forskrivning av B preperater. Det er få pasienter med B- preperat bruk, de 

som bruker følges tett opp og det praktiseres kontrollert forskrivning.  

Pasienter har vært fornøyde med oppfølging og hjelp de har fått. 

Journaler på fleste pasienter er oppdatert med sykehistorie, medisin bruk osv.  

 Kontoret er vel organisert. Dagligleder og økonomi ansvarlig har full 

oversikt over alle avtalene og økonomiske forhold på senteret. IT 

ansvarlig har sørget for løpende journal oppdateringer og administrerer 

kontorets hjemmeside og facebook side. Undertegnede har hatt personal 

og HMS ansvar. Det er innarbeidet rutine med personalmøte 1. onsdag 

hver måned. Sekretærene følges opp med årlig medarbeider samtale og 

oppfølging ved sykefravær. HMS rutiner er godt innarbeidet.  

 Personalet er dyktig og effektiv og det har vært stabile sekretær ressurs 

f.o.m mai 2015. De er godt kjent alle rutiner og oppgaver. Det er stor 

faglig engasjement hos sekretærene. 

Det er meget godt og inkluderende sosial miljø på kontoret. 

 Selger har vært borte en uke på ett kurs i juni 2015 . Itillegg har hun tatt 

ca 3 ukers ferie hver sommer. Fraværet har vært dekket av andre kollegaer 

på legekontoret. 

 Antall konsultasjoner siste år i 2017: 2135 

 De fleste pasientene har tilknytning til E portal via kontorets hjemmeside, 

slik at det er mulig å ha E- konsultasjon om kjente problemstillinger. 

Pasienter kan også bestille resepter , og legene kan sende prøvesvar via  

e-brev til pasientene. I tillegg har kontoret egen facebook-side. 

 Kjøper overtar en praksis som er godt fulgt opp, medisinsk forsvarlig, og 

plassert i et kontor som er utstyrt med alt diagnostisk utstyr innenfor 

allmenn medisin. 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

 Selger har hatt lav inntjening i 2017. Inntjeningen står ikke i forhold til 

utgifter og det totalt utregnede overskuddet. Selger kan ikke vise til stabile 

forhold hva gjelder økonomisk forutsigbarhet: 

  

o Total inntjening i 2017:  ca 1 300 000,-  

o Årlige utgifter ved kontoret: 624 000,- 

o Overskudd før renter/avskrivninger: 676 000,- 

Dersom man, som kjøper, skal betale 1 000 000,- for opparbeidet 

praksis vil det påløpe utgifter som gjør at det totale årlige overskuddet 

blir vesentlig lavere enn hva man burde forvente.   
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 Tallene gir grunn til bekymring. 

 

 Den lave inntjeningen antas å være et resultat av mye fravær fra kontoret, noe 

som forringer verdien av opparbeidet praksis.  

 

 Det har i mars-april 2018 vært problemer med å gjennomføre spirometrier på 

kontoret. Utstyr/programvare må byttes ut. Kostnader er beregnet til 12-24 000 ,- 

 

 xxx har (i mars -18) blitt fakturert grunnet manglende CGM lisens. Dette er 

utgifter jeg mener påløper hjemmelsinnehaver på tidspunktet hvor fakturaen 

kommer (spesielt ettersom dette er en lisens som har manglet på kontoret 

over en lengre periode og som burde være på plass både når man ansetter 

vikar og når hjemmel skal selges).  Kostnaden er beregnet til kr 10 000,-.   

 

 xxx har kjøpt nye PCer i mars 2018. Dette er allerede betalt av kjøper. 

 

 Det er god legedekning i kommunen, og derfor ikke så lett å øke antallet 

pasienter. 

 

 Det var relativt få søkere til hjemmelen. 

 

 Hjelpepersonellsituasjonen er at en av de medisinske sekretærene er sykmeldt.  

Hennes stillingsandel er ikke dekket opp fullt i hennes fravæer. Den andre 

medisinske sekretæren er på 2 års kontrakt fra NAV, og hyppig sykmeldt. 

 

Nemndens vurderinger 

 

Nemnden vil først presisere hva som inngår i overdragelsessummen.  Kjøper har 

allerede betalt for nyinnkjøp av PCer.  Dette er tatt hensyn til i verdien av 

utstyr/inventar.  Selgers aksjer er omfattet i den totale kjøpesummen.  Det er 

også tatt hensyn til at depositumet som selger har innbetalt for husleiekontrakten 

videreføres til kjøper. 

 

 

Opparbeidet praksis 

 

Det var 12 søkere til hjemmelen. Praksisen anses lett omsettelig.   

 

Legesenteret er lett tilgjengelig med bil og buss. Etter kommunesammenslåingen 

av xxx og xxx i 2020 vil xxx bli midtpunktet i den nye kommunen. Lokalene ble 

bygget med formål legesenter.  De er tilrettelagt for handikappede, og har egen 

ambulanseinngang.   
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Det er gratis parkering rett utenfor, og god offentlig kommunikasjon i nærheten. 

 

Legekontorene var romslige og praktiske.  Lokalene ellers var litt trange, men 

funksjonelle, og det var rent og ryddig over alt.   

Et ledig kontor kan enkelt benyttes til for eksempel en ekstra skiftestue eller 

undersøkelsesrom, eventuelt kan det leies ut.   

 

Selger overtok praksisen på et tidspunkt da legegruppen var i oppløsning, 

praksisen var nettopp flyttet, og det allerede hadde vært stor pasientflukt fra 

listen.   

Det har tatt tid for selger å bygge opp praksisen og listen igjen, og det er fortsatt 

bare 790 pasienter på listen. Også de andre legene ved senteret har relativt få 

pasienter, med 1000 og 1 200 pasienter. 

 

Ettersom det er ledig legekapasitet i kommunen vil det fortsatt kunne ta tid å øke 

listen, dersom kjøper ønsker det.  Samtidig er utgiftene i praksisen lavere enn 

gjennomsnittet, og det er god kostnadskontroll.  

 

Det økonomiske resultatet er noe lavere enn man kunne forvente med 790 

pasienter og rimelige driftsutgifter. Kjøpers inntekt fra praksisen i april 2018 

viser at xxx har en høyere omsetning enn selger hadde.  Kjøper overtok først 

praksisen 1 mai.  Det er derfor relevant å se på april måned, selv om inntekten 

da kan tilskrives kjøper.  Inntekten i april kan dessuten si noe om 

inntektspotensialet i praksisen.  

 

Selger arbeidet innledningsvis to, deretter tre dager med pasientbehandling per 

uke, og en adminstrasjonsdag.  xxx har valgt å ha annet legearbeid ved siden av, 

mens inntektsgrunnlaget fra praksisen var for lavt til å leve av alene.  Etterhvert 

som pasientgrunnlaget har blitt bedre har xxx økt antall dager xxx har vært på 

legesenteret.  

Nemnden ser det ikke nødvendig å ta stilling til om praksisen ville vært 

annerledes dersom selger hadde vært mer tilstede på legesenteret helt fra starten, 

slik kjøper mener.  Det er ikke noe som tyder på at at pasientene har måttet 

vente på time eller ikke blitt godt ivaretatt av selger i hele perioden xxx har 

drevet praksisen. Kjøper betaler uansett kun for praksisen slik den fremstod ved 

overtakelsen 1 mai.  

 

Nemnden er ikke i tvil om at selger har gjort en betydelig innsats for å få 

praksisen slik den i dag fremstår.  xxx overtok selv praksisen i en turbulent 

periode med samarbeidsproblemer, usikkerhet og utskifting og pasientflukt, og 

har nedlagt betydelig innsats for å rydde opp i dette.  Det har xxx klart.   
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Praksisen fremstår i dag velfungerende og ordentlig, og det er godt samarbeid 

mellom legene ved senteret. Kjøper skal imidlertid ikke betale mer for praksisen 

fordi selger overtok en lite velfungerende praksis og derfor har måttet jobbe mye 

for å få den bedre.   

Kjøper betaler for det kjøper overtar, ikke for hvordan praksisen ble slik. 

 

Det fast ansatte hjelpepersonellet har vært ansatt siden 2014/2015.  Nemnden 

fikk inntrykk av at nåværende situasjon var litt preget av at en av de medisinske 

sekretærene var sykmeldt, og at det var noe større press på de resterende fordi 

den sykmeldtes fravær ikke var dekket fullt opp med vikar.  Nemnden oppfattet 

det også slik at det var noe usikkert om den andre av de medisinske sekretærene 

ville bli fast ansatt etter avsluttet periode med NAV-støtte. 

 

Nemnden legger til grunn at hjelpepersonellsituasjonen verken trekker 

praksisens verdi opp eller ned.   

 

Legesenteret benytter NOKLUS og har enkelte nedtegnede prosedyrer, HMS-

perm, osv.  Nemnden fikk allikevel inntrykk av at det var rom for adskillig 

forbedring på områdene kvalitetssikring og internkontroll, blant annet med 

oppdatering av dokumenter og faktisk bruk. 

 

På denne samlede bakgrunn er en enstemmig nemnd kommet til at verdien av 

opparbeidet praksis settes til kr 825 000. 

 

Inventar/Utstyr 

 

Legesenteret har det medisinsk/tekniske utstyr som forventes i et legesenter i 

dag. Møbler og inventar er av normal standard.   

 

Verdien av inventar/utstyr settes skjønnsmessig til kr 150 000. 
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Slutning: 

 

1. Kjøper skal betale til selger kr. 975 000- hvorav opparbeidet praksis 

utgjør kr. 825 000 og inventar/utstyr utgjør kr. 150 000.   

2. Frist for betaling er 23.06.2018.  

3. Partene skal betale halvparten hver av sakens omkostninger, men er 

solidarisk ansvarlige for betalingen.  

 

 

 

*** 

 

 

Oslo den 23.05.2018 

 

 

 

 

Kjersti P. Amundsen       Ole Johan Bakke    Rune Burkeland - Matre  

nemndleder            nemndmedlem           nemndmedlem  

 


