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16. november 2018 har NASJONAL NEMND FLO avsagt slik 

 

 

 

 

AVGJØRELSE 

  

 

 

 

Nemndas sammensetning:  Nils Grytten (leder) 

     Shruti Sharma 

     Rune Burkeland-Matre 

      

 

 

 

Parter:     xxx, fratredende part 

 

              - 

 

     xxx, tiltredende part 

 

 

 

 

 

 

 

I. INNLEDNING 

 

xxx er tildelt xxx's fastlegehjemmel i xxx kommune, Hedmark fylke. Partene har forhandlet, 

men 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 Rammeavtale mellom 

Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fast-

legeordningen i kommunene pkt 5.6. 

 

Bestemmelsen har i de to første avsnitt slik ordlyd: 

 
«5.6 Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel 

 

Fratredende lege har rett til å kreve overdratt praksis til overtagende lege. Til praksis regnes re-

levant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis. Overdragel-

sesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i 

denne avtalen. 

 

Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbeløpet innen 5 uker etter at 

kommunens tilbud er mottatt, fastsettes prisen av nasjonal nemnd (voldgift) oppnevnt av  
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Legeforeningen. Nærmere retningslinjer for nemndsbehandlingen utarbeides av Legeforening-

en etter drøftinger med KS. 

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 tildelingen. 

 

Utgifter og tilrettelegging i forbindelse med nemndsbehandling er kommunen uvedkommende, 

kommunen skal likevel gjøre partene oppmerksom på relevante avtalebestemmelser slik at pro-

sessen mellom berørte leger kommer i gang og gjennomføres på en hensiktsmessig måte. 

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 behand-

ling av saken. 

 

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

tralstyre. Shruti Sharma ble oppnevnt etter forslag fra fratredende part/selger, Rune Burkeland 

Matre ble oppnevnt etter forslag fra tiltredende part/kjøper.  

 

Ingen av partene har hatt innsigelser til nemndas sammensetning. 

 

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

mere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på saken. Videre har nemnda mot-

tatt diverse dokumentasjon vedrørende praksisen og legesenteret fra fratredende part. 

 

Nemnda avholdt befaring og forhandlingsmøte i praksisens lokaler tirsdag 6. november 2017. 

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 i tettstedet xxx i xxx kommune. Den er én av to fastlegepraksiser som er 

tilknyttet xxx 

Legesenteret er organisert som et selskap med delt ansvar. Dette er et driftsselskap som har 

som formål å tilrettelegge for driften av de to tilknyttede legepraksisene uten å selv generere 

eget overskudd.  

 

Selskapet har eierskap til alt utstyr og inventar i praksisen. Også arbeidsforhold og andre  

avtaler med eksterne er knyttet mot dette driftsselskapet.  
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Det ligger en 16 % stilling innen kommunal helsetjeneste til den aktuelle hjemmel/praksis. 

Videre tilligger det deltakelse i interkommunal legevakt. Den konkrete vaktbelastning er ikke 

kjent, men det ble opplyst å være «sjeldent». 

 

xxx ble stiftet pr 1.1.2016, etter å tidligere vært et kommunalt drevet legesenter. Utstyr og  

inventar ble kjøpt av kommunen for en symbolsk sum. De ansatte fikk overført sitt arbeids-

forhold fra kommunen til legesenteret. Lokalene eies av kommunen som fortsatt står som  

utleier. 

 

Fratredende lege har drevet sin praksis gjennom et enkeltpersonforetak. 

 

Lokalene 

Ved oppstarten av legesenteret ble det inngått en leieavtale for fem år med kommunen med 

mulighet for forlengelse. Nemnda har ikke fått fremlagt selve leieavtalen, men det opplyses at 

det er gunstige vilkår. Opplysninger i fremlagte næringsoppgaver, støtter opp under dette. 

 

Legesenteret er lokalisert 2-3 minutter fra xxx stasjon og har parkeringsmuligheter rett utenfor 

bygget. På andre siden av gaten er taxisentral. 

 

Praksislokalet ligger på bakkeplan og har universell utforming. 

 

Lokalet består av: 

 

- Spiserom, pauserom, felles lunsj  

- 2 legekontor  

- Akuttstue, med spirometri, EKG, og 24 t BT, alt integrert i EPJ 

- GU-rom  

- Laboratorium  

- WC, med tilgang for bevegelseshemmede  

- Venterom  

- Resepsjon (med arbeidsstasjon for sekretærer)  

- Garderobe  

 

Personell 

Det er ansatt to helsesekretærer i totalt 1,4 årsverk. Én er autorisert som helsesekretær. Den 

andre er meget erfaren fra tidligere arbeid som helsesekretær.  

 

Personellet rullerer mellom de ulike arbeidsoppgavene i legesenteret. Formelle forhold og 

praktiske rutiner rundt arbeidsforhold er ivaretatt. Nemnda har fått inntrykk av et generelt 

godt arbeidsmiljø i legesenteret og ansatte som fyller sine stillinger på god måte. 

 

Systemer i praksisen, kontorrutiner mv 

Legesenteret benytter WinMed journalsystem. Det foreligger tilknytning til Helsenett. Det er 

betalingsautomat fra Melin. Laboratoriet er tilknyttet NOKLUS. SMS til pasienter skjer gjen-

nom systemet Helserespons. 
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Det er avtale med Fürst om henting og analyse av prøver. Prøvene hentes daglig (ettermid-

dag) og prøvesvar meddeles elektronisk raskt. 

 

For øvrig fremstår formelle forhold å være noe stemoderlig ivaretatt. Det foreligger ikke  

internavtale mellom legene og heller ikke er det implementert et internkontrollsystem. 

 

Utstyr/laboratorium 

Laboratoriet har det medisinske utstyr som forventes i en fastlegepraksis pr 2018. Tiltredende 

lege anmerket ingen mangler ved dette. En del av prøvetakingsutstyret er leaset/leid. 

 

Legesenteret; legekontorene, venterom og de øvrige rommene anses funksjonelt og tilstrekke-

lig møblert.  

 

Server er skiftet for kort tid siden. Datautstyret er ellers fra før legesenteret ble privatisert, men 

det antas for det meste å ha sin bruksverdi i behold, selv om utskifting må påregnes i et ikke 

altfor langt perspektiv. 

 

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

-priser mv. 

 

Pasientgrunnlag 

Det var knappe 600 pasienter på listen da tiltredende part overtok. Listetaket er på 900. Til 

tross for relativt lavt listetall, indikerer fremlagte regnskapstall en forholdsvis høy aktivitet i 

praksisen.  

 

Den andre legen i senteret har 900 på listen, med et listetak på 1 100. Det opplyses, og legges 

til grunn, at det ut fra senterets beliggenhet vil måtte påregnes en del tid å få fylt opp listen. 

Det er pr i dag rundt 19 000 innbyggere i kommunen og 20 fastleger. Praksisens pasienter sok-

ner til hele xxx kommune, selv om rekrutteringen naturligvis er sterkest i nærområdene. 

 

Økonomiske forhold 

Legene betaler inn et fast månedlig a-kontobeløp hver på kr 50 000. I dette inngår basistil-

skuddet. Beløpet dekker alle kostnader i praksisen, herunder forbruksmateriell. De månedlige 

beløpene er like for legene. Det skilles altså ikke i forhold til lengde på liste/arbeidstid. 

 

Fratredende part har fremlagt næringsoppgaver for 2016 og 2017. Følgende nøkkeltall gjengis: 

 

År  Driftsinntekter  Driftskostnader  Resultat 

2016  1 568 580   580 449   1 202 234 

2017  1 903 445   532 562   1 370 883 

 

For 2017 inngår noe inntekter fra fratredende parts nye praksis i driftsinntektene. 

 

Kontinuitet 

xxx startet opp i praksisen da legesenteret ble privatisert 1.1.2016. xxx driftet den selv frem til 

2018, hvoretter praksisen har hatt vikar.   
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xxx sa opp hjemmelen 1.2.18 for å overta en fastlegepraksis i en annen kommune. xxx hadde 

håp om at daværende vikar skulle overta hjemmelen. Av ulike grunner lyktes ikke dette og 

det måtte dermed tilsettes ny vikar i praksisen de siste månedene frem til xxx overtok.  

 

Den andre legen i senteret har nå sitt sykehusår på lokalt DPS som ledd i spesialistutdanning-

en. I xxx praksis tjenestegjør det dermed pt. en vikar.  

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Hjemmelen har vært lyst ut to ganger. Ved første gangs utlysning var det 6 søkere. Imidlertid 

takket den som fikk tilbudet om hjemmelen da nei (tidligere vikar, jf ovenfor), og hjemmelen 

ble lyst ut på nytt. Det meldte seg da 5 søkere. 

 

Andre forhold 

Legeregnskap foretok i november 2017 en verdivurdering av praksisen på oppdrag fra xxx.  

I nevnte anslo en på det tidspunktet verdien til å være rundt 680 000. 

 

Verdivurderingen er knyttet opp til de samme kriteriene som følger av retningslinjene som 

nemnda skal basere sin avgjørelse på. Den er fremlagt i anledning saken. Vurderingen er ikke 

bindende for nemnda. 

 

 

III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 

 

Fratredende part, xxx, har i korthet anført følgende: 

Det er tale om et relativt nyetablert legesenter, som xxx som i stor grad selv har bygget opp.  

 

De tilsatte helsesekretærene er gode i sitt arbeid som fyller sine funksjoner.  

 

Lokalene og fascilitetene er moderne og tiltalende. Det er enkelt tilgjengelighet. Praksisen har 

det medisinske utstyr som er påkrevet. Utstyret er velfungerende. 

 

Kostnadsnivået i legesenteret er moderat.  

 

Det er godt samarbeid mellom senterets leger, men det er ikke utarbeidet noen internavtale. 

Det er uansett en fordel å være i et legefellesskap både med tanke på fravær og faglig og sosi-

alt.  

 

Når det gjelder kontinuitet var xxx tilstede for pasientene 28 timer i uken gjennom hele 2017, 

og har ivaretatt pasientene ved vikar de perioder han deretter har hatt fravær. Årsaken til fra-

været var initialt pappapermisjon og ferieavvikling. Men etter at xxx sa opp fastlegehjemme-

len i xxx for å begynne i legepraksis i annen kommune, måtte xxx til med ny vikar også fra 

mai og frem til xxx overtok. Dette var en følge av at opprinnelig vikar, som man trodde skulle 

overta praksisen, trakk seg grunnet sykdom/personlige årsaker.  
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Det er fremsatt et krav på kr 680 000, sammenfallende med Legeregnskaps verdivurdering. 

Det er ikke foretatt noe forslag til fordeling av kjøpesummen på opparbeidet praksis og ut-

styr/inventar. 

 

******* 

 

 

Tiltredende part, xxx, har i korthet anført følgende 

 

Det er i dag under 600 pasienter på listen. Det er en nedgang fra i fjor som det er grunn til å tro 

at skyldes dårlig tilgjengelighet hos lege samt bruk av vikarer. Det vil være vanskelig og ta 

lang tid å øke listen.  

 

Kostnadene deles likt mellom de samarbeidende legene i senteret. Dette er negativt for xxx, 

som har den korteste listen. xxx må i tillegg til basistilskuddet betale ca 24 000 i måneden. 

 

Winmed fra CGM er et gammelt system. Flere moderne legekontorer bruker nå System X som 

er bedre. 

 

Det er ikke pasientsky som kan gjøre timebestilling mye enklere. Det er heller ikke tilgang til å 

sende sms til pasienter gjennom journal system.  

 

De to helsesekretærene er i deltidsstilling, bare den ene er autorisert. Det har vist seg vanske-

lig å finne vikar ved fravær pga legesenterets beliggenhet. 

 

Legesenteret ligger xxx km fra xxx kommune. Buss går sjelden til denne delen av kommunen, 

mange pasienter trenger transport i form av bil for å komme til legekontor.  Tog benyttes i 

liten grad av pasienter.  

 

Utstyret i legesenteret holder ordinær standard, men EKG, spirometri og blodtrykksmåler er 

gammelt. Her er ikke ophthalmoskop og otoskop, dette måtte xxx skaffe selv.   

 

Kjøpesummen bør settes til kr 250 000, fordelt med kr 30 000 på utstyr/inventar og kr 220 000 

for 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. 
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Det er 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. Store deler av utstyret ble 

overtatt fra kommunen da senteret ble privatisert i 2016 for en symbolsk sum. Dette stemmer 

godt overens med legesenterets næringsoppgave som viser kr 0 i avskrivninger for både 2016 

og 2017. En del av utstyret er også leaset/leid og vil dermed ikke kunne  

 

Nemndas avgjørelse vil dermed i stor grad måtte tuftes på et skjønn først og fremst basert på 

befaringen. Videre har en notert seg at kjøper selv har anskaffet/supplert noe utstyr til konto-

ret etter at han tiltrådte. Dette skal xxx ikke betale selger for.  

 

Videre har nemnda sett hen til annen nemndspraksis hva gjelder fastlegepraksiser i legesenter 

med sammenlignbart utstyrsnivå. 

 

Selger har ikke spesifisert sitt tilbud ift. utstyr og vederlag for opparbeidet praksis. Kjøper har 

tilbudt kr 20 000. 

 

Nemnda anser legesenteret er adekvat og funksjonelt utstyrt. Det er ingen åpenbare mangler 

verken i medisinsk eller kontorteknisk utstyr. Det er ulik alder på mye av utstyret, noe er godt 

brukt, noe er nyere. Dette skiller seg imidlertid ikke nevneverdig ut fra andre praksiser det er 

naturlig å sammenligne seg med.  

 

Møbler og inventar fremstår å være relativt oppdatert og også funksjonelle. Legekontorene er 

fornuftig og praktisk innredet.  

 

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

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

 

 

Vederlag for opparbeidet praksis 

 

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

ikke er gjenstand for overdragelse, denne tildeles av kommunen gjennom et forvaltningsved-

tak etter forutgående utlysning. 

 

Vurderingen av ”opparbeidet praksis” skal ikke baseres på rent forretningsøkonomiske krite-

rier og er ikke sammenfallende med forretningsbegrepet ”goodwill” slik det tradisjonelt kjen-

nes 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.  
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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  

 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 legger som et utgangspunkt til grunn at dette er et relativt veldrevet, men ungt lege-

senter.  

Det foreligger et klart forbedringspotensiale hva gjelder formelle forhold som internavtaler og 

skriftliggjøring av samarbeidet og en noterer seg at en ikke har et internkontrollsystem (i alle 

fall ikke noe som er tatt i bruk).  

Lokalene er velfungerende med en tilfredsstillende standard. Legekontorene er romslige og et 

eget rom for gynekologiske undersøkelser fremstår som et pre. Leienivået er moderat og leie-

avtalen har en langsiktighet som sikrer legesenterets videre drift i lokalene – om de ønsker det. 

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

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

en sentral faktor for nemndas verdivurdering. I denne sak fremstår de ansatte helsesekretære-

ne å være godt innarbeidet i praksisens gjøremål og rutiner.  

Det er et faktum at praksisen og legesenteret det siste året har vært gjenstand for en viss dis-

kontinuitet. Nemnda holder det for sannsynlig at det er dette som er årsaken til nedgangen i 

antallet pasienter på listen.  

Selv om en pasientliste på knappe 600 gir et visst utgangspunkt for driften, er det ikke å  

bedømme som en heltidspraksis. Nemnda legger videre til grunn at det for tiltredende part vil 

ta tid å få opparbeidet listen ytterligere. Legesenteret er plassert i utkanten av xxx kommune 
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og det er relativt god legedekning i kommunen. Det hjelper heller ikke at det etableres et nytt 

legesenter med flere 0-lister i kommunen. 

Nemnda noterer seg også at den andre legen i legesenteret har fravær for tiden. Dette  

forsterker kontinuitetsutfordringene i legesenteret pt. 

Kostnadsnivået i legesenteret er forholdsvis nøkternt. På den annen side bør det heller ikke 

være høyere med tanke på de relativt korte listene legene på senteret har. Det skal likevel 

nevnes at, til tross for relativt kort liste, viser fremlagte næringsoppgaver fra fratredende leges 

to driftsår ved senteret forholdsvis høy omsetning. Hensyntatt de nøkterne kostnader, har 

dette gitt et godt driftsresultat. 

Fratredende leges hjemmel ble lyst ut to ganger. Nemnda anser ikke at dette var et utslag av 

manglende rekruttering, men at den legen som først fikk tilbudet om hjemmelen, trakk seg. 

Det var henholdsvis 6 og 5 søkere til hjemmelen ved de to utlysningene. 

Fratredende lege har overfor nemnda krevd et samlet vederlag på kr 680 000. Dette er sam-

menfallende med Legeregnskaps vurdering fra november 2017. Nemnda er ikke fremmed for 

at dette kunne vært et fornuftig utgangspunkt for verdivurderingen. Imidlertid vil de påpekte 

manglene ved formelle forhold, diskontinuitet og nedgang på listen det siste året være om-

stendigheter som medfører at verdien må settes lavere.  

Samtidig anser nemnda at tiltredende parts tilbud er klart for lavt og på ingen måte  

gjenspeiler de verdier xxx får seg tilført ved praksisoverdragelsen. 

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

opparbeidet praksis i denne saken skal settes til kr 400 000. 

Samlet vederlag for praksisen blir dermed kr 525 000,-.  

Oppfyllelsesfrist 

I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en oppfyllelsesfrist.  

Denne settes til 1 måned regnet fra avgjørelsens datering. 

Nemndskostnader 

Ingen av partene har bedt om særskilt avgjørelse av nemndskostnadene.   

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

len i retningslinjene. 

 

******* 
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Nemndas avgjørelse er på alle punkter enstemmig. 

 

V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 525 000,- - kronerfemhundreogtjuefemtusen -.  

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 

 

 

Oslo/Ålesund/Larvik, 16. november 2017    

 

 

 

 

 

 

          

Shruti Sharma    Nils Grytten   Rune Burkeland-Matre 

 

 


