
 

NASJONAL NEMND FLO 

 

AVGJØRELSE  06.07.2018 

 

Overdragelse av fastlegepraksis  ved xxx i  Oslo  kommune 

 

 

Parter:    Selger: xxx 

     Kjøper: xxx 

 

 

Nemndens sammensetning:  Kjersti Patricia Amundsen (leder) 

Hanne Støre Valeur 

     Ole Johan Bakke 

 

I.  INNLEDNING 

 

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

kommune. 

 

Grunnlaget for nemndens arbeid og avgjørelse er gjeldende rammeavtale mellom Oslo 

kommune og Dnlf om privat 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. Overdragelsesbetingelsene 

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

 

Tidspunkt for oppstart av praksis avtales mellom legen og bydelen.  

 

Drifts – og leieavtaler som legen inngår i forbindelse med oppstart av praksis er kommunen 

uvedkommende.  

 

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

tilbud er mottatt, fastsettes prisen av nemnd. Retningslinjer for nemndsbehandling kan utarbeides av 

Den norske legeforening. Utgifter og tilrettelegging i forbindelse med nemndsbehandling er kommunen 

uvedkommende.  

 

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 avtale om tildeling av hjemmel i 

praksisen.» 

 

 

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 er lagt til grunn for nemndas 

behandling av saken. 
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Begge parter har fylt ut skjema ”anmodning om nemndsbehandling” og for øvrig gitt nærmere 

skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på saken. 

 

Nemnden avholdt befaring og forhandlingsmøte i praksisens lokaler tirsdag 26.06.2018. 

Tilstede var partene og nemndens medlemmer. Under møtet med partene hadde nemnden 

behov for å få klarhet i et spørsmål knyttet til ansvar for internkontroll og kvalitetssikring.  

Partene aksepterte at selger fikk ettersende legesenterets avtale med daglig leder for 

hjelpepersonellet.  

Nemndens avgjørelse er basert på sakens dokumenter, befaringen og de muntlige 

redegjørelser som ble gitt av partene i anledning forhandlingsmøtet, samt ettersendt avtale, 

som kjøper fikk anledning til å kommentere. 

 

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

 

Begge parter justerte sine krav/bud under nemndsmøtet.  Selger oppjusterte med kr 100 000 

og kjøper nedjusterte med samme beløp. 

 

Selgers justerte krav for praksisen er kr 1 300 000. 

Kjøpers justerte bud er kr  700 000. 

  

Nemndens avgjørelse må ligge innenfor rammen av partenes krav og tilbud. 

Inventar og utstyr ved legesenteret eies ikke av selger, og skal derfor ikke overdras.   

 

Kjøper har bedt nemnden avgjøre saksomkostningsspørsmålet. 

 

II.  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.   

 

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. 
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III  SAKENS BAKGRUNN 

 

Selger overtok hjemmelen i 2012. Det var da en solopraksis.  Daværende lokale ble 

tidsmessig delt med en annen solopraksis. Etter kort tid slo de seg sammen med, og flyttet til 

xxx.  Kjøper har vikariert for selger siden april 2018, og har også før dette vikariert for andre 

leger ved samme senter.  

 

 

 

IV SAKENS FAKTUM 

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Praksisen ligger i en bydel i Oslo med kort reiseavstand til og fra sentrum og med gode 

transportforbindelser. Det er rikelig parkeringsmuligheter rett utenfor, mot avgift.  

 

Det var 39 søkere til hjemmelen.  

 

Lokalene 

Legesenteret drives i to etasjer, i lokaler som også inkluderer treningssenter, fysioterapeuter, 

manuell terapeuter, psykologer, akupunktør og andre helsefaglige profesjoner.  Det er heis i 

bygget, og automatisk døråpner. Praksisen er tilgjengelig og tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

 

Lokalet består av: 

1 etasje:  Venteværelse, resepsjon, handicap-toalett, seks legekontorer, EKG-rom, 

laboratorium og et rom som hovedsaklig ble benyttet til blodprøvetaking. 

 

2 etasje:  To legekontorer, pauserom/møterom/kjøkken.  Dette er felles for alle som arbeider i 

senteret, ikke bare legene og hjelpepersonellet. 

 

Type praksis 

 

Gruppepraksis med 7 leger og en turnuslege uten internavtale.  Selger driver som 

enkeltpersonforetak. Fastlegene har individuelle leieavtaler med eier av senteret.  Leieavtalen 

omfatter alt av hjelpepersonell, servicetjenester og inventar/utstyr.    

 

Det ble ikke opplyst om kommunale oppgaver knyttet til hjemmelen per i dag. 

 

Personell 

 

Legesenteret har ansatt helsesekretærer tilsvarende 4,4 årsverk.  Daglig leder har opplyst at 

sykefravær har medført en lavere bemanning i deler av tiden.  På hjelpepersonellsiden har det 

også vært flere ansatt på korttidsengasjement og innleide vikarer, hvorav flere nyutdannede 

med lite erfaring og behov for opplæring i lokale rutiner. 

 

Systemer i praksisen. 

Praksisen benytter CGM allmenn journalsystem.  

 

Selger kjente ikke til om det forelå internkontrollsystemer eller kvalitetssikringsrutiner.  I 

avtalene med ledende helsesekretær, som ble sendt dagen etter nemndsmøtet er oppgaver og 

ansvar beskrevet slik: 
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1. STILLINGENS FORMÅL OG HOVEDOPPGAVER 

 

Ledende helsesekretær skal: 

 

2.1 Lede og koordinere tjenestetilbudet i avdelingen, slik at den fyller de oppgaver som følger av 

lovverk og virksomhetens overordnede målsetting 

2.2 Sikre god økonomiforvaltning.  

2.3 Planlegge i tråd med pasientbehov og organisasjonens overordnede målsetting. 

2.4 Se til at tilbudet har god faglig standard og at pasientenes rettigheter blir ivaretatt. 

2.5 Skal arbeide for: 

 rett fordeling av tilgjengelige ressurser. 

 høyt faglig og etisk nivå hos personalet. 

 en brukervennlig og effektiv avdeling. 

 best mulig organisering med tilstrekkelig kvalifisert personale og utstyr i forhold til arbeids- og 

ansvarsområdet. 

 faglig utvikling og rett bruk av kvalifikasjoner hos de ansatte. 

 

2. ANSVARSOMRÅDER / ARBEIDSOPPGAVER 

 

Ledende helsesekretær skal:   

 

3.1 Delta i avdelingens daglige drift og inngå i vanlig turnus. 

3.2 Ha ansvaret for at mål og virksomhetsplaner er i samsvar med pasientenes behov 

3.3 Utarbeide mål og planer for avdelingen i samarbeid med de ansatte, og sørge for at disse blir fulgt 

opp. 

3.4 Utarbeide årsmelding og resultatvurdering for driften i avdelingen. 

3.5 Være ansvarlig for at kvalitet, omfang og fordeling av ressurser til en hver tid er i samsvar med 

kommunens og bedriftens overordnede målsettinger og rammer. 

3.6 Arbeide for et godt arbeidsmiljø i avdelingen slik at det fremmer stabilitet blant personalet og god 

kvalitet på tjenestetilbudet. 

3.7 Ha overordnet ansvar for arbeidsmiljø, internkontroll, de ansattes rettigheter og plikter, og bidra til 

et godt samarbeidsmiljø både i og utenfor avdelingen 

 

Det ble av daglig leder opplyst at NOKLUS ble benyttet. 

 

Kontorrutiner 

 

Selger deler kontor med en annen lege, og disponerer dette tre dager per uke.  Det er låsbart 

skap til hver av legene på kontoret. 

 

Nemnden oppfattet et det var liten grad av etablerte og klare rutiner på hjelpepersonellsiden, 

noe som antas å ha sammenheng med gjennomtrekk i denne persongruppen.   

 

Pasientgrunnlaget 

Oslo kommune har 674736  innbyggere og 525 fastleger, dvs ca 1285 pas per lege. Det er ca. 

846 pasienter per lege i bydelen.  

Det var 712 personer på pasientlisten da selger startet. Antallet steg deretter til 1000, men falt 

en del i forrige vikarperiode.   På tidspunktet for nemndens befaring var det 852 personer på 

listen.  

 

Kontinuitet 

Fratredende lege har drevet praksisen siden 2012.  

xxx har hatt vikar siden 2014. Først en vikar i tre år, deretter en annen vikar det neste året, 

frem til xxx brått måtte slutte.  Kjøper vikarierer nå frem til xxx overtar praksisen.01.08.2018. 
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Det er ikke etablert noen fast formell ordning for kollegial fraværsdekning mellom legene i 

senteret.  De fleste legene har fast vikar deler av ukene. 

 

Inventar/Utstyr/laboratorium 

Legesenteret har det utstyr som forventes av en legepraksis i dag.  Møbler og inventar er i god 

stand. 

 

Husleie/Samarbeidsavtale 

 

Leie-/samarbeidsavtalen gir leier rett til å disponere alt inventar/utstyr, og inkluderer alle 

servicetjenester, herunder hjelpepersonell.  Avtalen har tre års varighet, med rett til fornyelse.  

Nåværende avtale løper ut i oktober i år. 

 

Det finnes ikke andre samarbeidsavtaler enn leieavtalen og detaljerte bilag til denne om hvilke 

tjenester som omfattes, og hva som inngår av utstyr.  Det er for eksempel ingen internavtale 

mellom legene. 

 

Økonomiske forhold 

 

Selger betaler et månedlig beløp til utleier basert på antall dager kontoret disponeres.  Leien 

påvirkes ikke av antall pasienter.  Forbruksmateriell betales særskilt ut fra faktisk forbruk. 

 

Det siste hele året selger selv drav praksisen var xxx omsetning kr 1 263 584, utgiftene var på 

kr 565 489, og skattbart resultat kr 698 489.  Kjøper opplyste at xxx omsetning i mai 2018 var 

ca. kr. 14000 per uke. 

 

Antall konsultasjoner i 2013 var 2043.  I 2014 var antall konsultasjoner 2 304, i 2015 var 

antallet 2 350, antallet i 2016 var 2 221.  Det var noe færre konsultasjoner i 2017, totalt 2036. 

 

V PARTENES ANFØRSLER 

 

Selger: 

 

Selger anfører i korte trekk følgende: 

 

 Pasientgrunnlag:  

 

Det var 712 personer på selgers liste da xxx overtok hjemmelen. Selger økte etterhvert 

listetaket til 1000 pasienter, med 3 faste kliniske dager på Magnat. Sykebesøk og NAV- 

møter ble lagt på en av de to andre dagene i uken hvis det lot seg gjøre.  

Listen var stort sett full.  Listestørrelsen holdt seg stabilt rundt 1000 frem til siste 5-6 mnd, 

hvor vikarens xxx og noe manglende arbeidskapasitet resulterte i at noen fant seg andre 

fastleger.  

Når kjøper har overtatt hjemmelen, vil den fylles opp i løpet av kort tid slik den gjorde 

forrige gang selger økte listetaket fra 850 til 1000 pasienter.  

xxx fastleger er svært populære, og kjøper har allerede jobbet seg opp til et godt rykte da 

xxx tidligere har vikariert ved senteret. 
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Pasienttilgangen i bydelen er svært god. Den ser ikke ut til å minke i årene som kommer da 

det er planlagt en stor utbygging av nye boliger og næringsutbygging i området 

 

 Kontinuitet  

 

Selger hadde ikke noe fravær ut april 2014. 

Ved legesenteret har det vært vanlig å dekke for hverandre ved fravær grunnet kurs, 

sykdom, ferie etc. Dette fungerte svært bra, og er en av fordelene ved å jobbe som lege i 

kontorfellesskap på et større legesenter.  

Også turnuslege bidrar til å “buffre” de ulike legenes ekstra behov fra dag til dag.  

 

 Leie –og samarbeidsavtale  

 

  Avtalen inkluderer servicetjenester og utstyr som inngår i leieavtalen.  

 

Legesenteret består av 7 leger og en turnuslege.  

 

Legene leier kontoret og alle fasilitetene dette innebærer. Det er organisert slik at legene 

betaler en fast sum for hver dag de benytter legesenteret pr. mnd.  

 

Dette har vært svært gunstig for selger, da xxx har kunnet bruke den ene ledige dagen til 

NAV-møter og sykebesøk.  

 

Sammenlignet med alle andre legesentre selger har forhørt seg med i bydelen er kostnadene 

svært rimelige. I tillegg er det en fordel å slippe og måtte bruke noe ekstra tid på 

administrasjon og drift.  

 

Hvis kjøper har behov for en ekstra virkedag, stiller legesenteret seg svært positivt til dette.  

 

Den nye legen står fritt fra første dag til å både øke listetaket, og til etterhvert som 

pasientlisten øker, øke antall kliniske dager, ved ønske om dette. Potensialet er ubegrenset, 

og arbeidsmengden står og faller kun på legene selv.  

 

Det er ingen uforutsette utgifter, og økonomien er veldig forutsigbar. Selger  anser denne 

ordningen som tryggere enn å eie og være ansvarlig for eget utstyr.  

Utleier har investert i alt moderne utstyr som hører hjemme i en velutstyrt fastlegepraksis, så 

som skiftestue med blant annet sårstell, skylling av ører, 2 blodprøvelaboratorier med INR, 

CRP, celleteller, HbA1C, spirometri, EKG og 24 timers BT-måler. Dette muliggjør grundig 

undersøkelse av pasientene og gode inntjeningsmuligheter samtidig.   

 

Utleier har arbeidsgiveransvar for legesekretærene, ansvar for utstyret, vedlikeholdet og 

HMS. Ideen var at legene bare skulle bruke sin tid på pasientrettet arbeid og ikke på 

administrasjon og ledelse, samt ha trygge og forutsigbare utgifter. Dette fungerer svært bra 

og gjør hverdagen for en travel fastlege lettere. 

 

Legene benytter Winmed 3 journalsystem, har elektroniske meldesystemer med kommunen 

( PLO) og er oppdatert på alt av de nyeste tilgjengelig IT-systemene.  

 

Hver lege har inkludert fast abonnement i Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) som en del 

av leieavtalen, og dette hjelper på å holde dem faglig oppdatert. 
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xxx er et stort allsidig senter som gir store muligheter for tverrfaglig samarbeid: I andre 

etasje finner vi avtalespesialister i gynekologi, nevrologi   og lege med fokus på hodepine og 

nakkeplager, anestesileger med fokus på smertebehandling og smertemedisinske tilstander, 

og lege som har spesialisert seg på trykkbølgebehandling av muskel og skjelettlidelser. 

Utover dette finnes en rekke fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer og massører i 

andre etasje.  

 

Videre er senteret knyttet opp mot et stort, svært veldrevet treningssenter. På trenings-

senteret jobber det en rekke dyktige personlige trenere og coacher.  

 

 Beskrivelse av beliggenhet/ offentlig kommunikasjon: 

 

xxx ligger sentralt, og med parkeringsplasser utenfor legesenteret som er øremerket, samt et 

parkeringshus som nærmeste nabo.  I området er det flere store butikker, kontorlokaler og 

kafeer.  

 

 Begrunnelse for selgers krav: 

 

Selger har gått gjennom og sammenlignet med flere andre praksiser i bydelen og forhørt seg 

med andre kollegaer. xxx fikk anbefalinger som gikk fra kr 1 200 000 kr til 1 600 000 kr. 

 

Ingen av de andre hadde så lave faste månedlige driftsutgifter. 

 

Man kan muligens trekke fra at man ikke eier, men leier. Samtidig er det driftsresultatet som 

betyr noe når man som fastlege både driver pasientbehandling og “butikk”. Det nytter ikke å 

eie noe hvis de totale utgiftene langt overgår utgiftene når man leier sett bort fra 

avskrivningene.  

Når man i tillegg slipper all administrasjon, uforutsette utgifter, og får mer tid til både 

pasientbehandling og fritid, vil selger påstå at dette er gunstig ved denne praksisen.  

Potensialet som fastlege er stort her, med svært sentral beliggenhet, stort tverrfaglig, 

toppmoderne drevet senter og mulighet for 5 kliniske dager dersom det er ønskelig. Gode og 

erfarne kollegaer som stiller opp for hverandre betyr også mye.  Tilgang til fri trening på 

toppmoderne treningssenter var for selger et stort pluss.  

 

Det var 39 søkere på hjemmelen, hvorav hele 8 av dem ferdige spesialister, eller i ferd med å 

bli ferdig i løpet av de neste 6 mnd. Dette gir også en god indikasjon på at praksisen er 

attraktiv og et ønskelig arbeidssted for overtakende lege.  

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

 Kontinuitet blant leger og personal:  

 

5 av de 8 legene er over 60 år (henholdsvis 62, 63, 63, 65, 66). Flere har begynt å 

trappe ned og andre har nevnt at de ønsker trappe ned/få delelister.  En av de 8 

fastlegene på senteret driver for seg selv i en annen etasje. Totalt 5 av legene benytter 

vikar fast.  Vikarene har vært byttet ut med jevne mellomrom. Det er lite samarbeid 
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legene imellom og lite engasjement rundt endringer og implementering av nye rutiner. 

Det er turnuslege på kontoret, men inntektene går til utleier.  

 

Det har vært mangel på kontinuitet hos sekretærene og størsteparten leies daglig fra 

vikarpool eller «lånes» av etasjen over. Disse medarbeiderne har ikke erfaring som 

fastlegesekretærer. De får lite eller ingen opplæring og gjør stort sett mye feil. Siden 

kjøper begynte i 2015 har det vært høy grad av sykemeldinger og oppsigelser blant de 

faste sekretærene. Hver nye vikar som kommer må læres opp av legene som er på 

jobb. Dette krever mye tid. Daglig leder har utlyst stillinger flere ganger, men sier det 

er vanskelig å få sekretærer ansatt.  

 

Det har vært mangel på kontinuitet i praksisen. Pasientene selv beskriver stor misnøye 

med utskiftingen og flere har byttet lege. Listen bærer tydelig preg av dette. Mange 

aktører på en og samme liste bidrar til merarbeid i form av ajourføring og svært 

misfornøyd pasientgruppe. Det har ikke vært oppdaterte medisinlister de siste årene, 

kun nye medisiner har blitt lagt til. Kjøper har hatt et stort arbeid med å rydde opp i 

blant annet medisinlister. 

 

 Pris for leie av kontor:   

 

Leien for normal stillingsbrøk er 67 780 kr. Utleier kan med virkning fra utløpet av tredje 

år i leieperioden kreve leien reforhandlet. Leien har også blitt økt underveis i denne 3- 

årskontrakten.  Selgers treårige kontrakt utløper i august 2018. I tillegg til summen nevnt 

over faktureres legene for forbruksmateriell, lab-prøver o.l til cirka kr  10-12 000 per -

måned. Flere av takstene går i hovedsak direkte til Magnat og gis ikke legene.  

 

Kontoret deles med annen fastlege hver uke. Dette vil føre til begrensinger med tanke 

på oppbevaring av eiendeler, innredning og den struktur og organisering kjøper måtte 

ønske. Dersom kjøper vil jobbe utover dagene xxx leier kontoret, vil xxx måtte flytte 

sine eiendeler til annen etasje da det ikke er ledig kontor i fastlegeavdelingen.  

 

Det er ikke et fullt praksisårsverk som overtas. Det overdras en praksis som driftes 3 

dager med et pasientgrunnlag på 850 og flere har meldt fra om at de ønsker å bytte fordi 

de anser kjøper som enda en vikar på kort tid. Det er kjøper som må besørge listen øket 

og risikoen for opparbeidelse ligger hos xxx. Kjøper anser det ikke riktig at selger skal 

få betalt for et potensial for å øke pasientgrunnlaget eller potensial for å få en ryddig 

liste med gode medisinlister og journalføring.  

 

Dersom kjøper senere ikke får leie lokaler lenger her, står xxx uten noe utstyr osv.  

 

 Samarbeidsavtaler: 

 

Det er ingen samarbeidsavtaler legene i mellom. Det er få leger som møter i lunsjen og 

ingen fastsatte møtetidspunkt som overholdes. Dette har vært forsøkt å få til flere ganger 

uten å lykkes. 

 

 Journalsystem og internkontroll:  

 

Senteret bruker CGM journalsystem. EKG og spirometri er ikke knyttet til 

journalsystemet. Det er ikke celleteller på laboratoriet. Det er dårlig internkontroll. 
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Trinnvis ble en gang introdusert, men aldri blitt sluttført eller implementert i driften. 

Sekretærer registrerer i varierende grad vaksiner i SYSVAK. De er jevnt over dårlige på 

journalføring. Det er store mangler hva gjelder internkontroll på senteret. Dette handler 

nok hovedsakelig om at ledelsen ikke har erfaring med drift av legekontor, samt lite 

samarbeid mellom legene, og så godt som ikke-eksisterende samarbeid mellom 

sekretærer og leger. Det finnes nedtegnede skriv for ulike oppgaver, men da det finnes 

få faste sekretærer, er ikke disse i bruk. Sekretærene kan ikke generelle takster, vet ikke 

hvor skrivene for maler ligger og har ikke klart å gjøre oppgavene som sekretærer bør 

kunne. Sekretærene skal i prinsippet holde oversikt og bestille forbruksmateriell, dette 

gjøres dog ofte ikke, og det er legene som sjekker dette.  

 

 Pasientpopulasjon/pasientgrunnlag:  

 

Bydelen har en ressurssterk og nokså frisk populasjon. Det vil trolig være lite legebesøk, 

og omsetningen deretter.  Flere av legene ved senteret har ledige plasser på sine lister. 

 

Listelengde på 850 pasienter (p.t) har en inntjening deretter. Det har vært rundt 150 

ledige plasser på listen en god stund. Frafallet skyldes lite kontinuitet blant legene.  

 

 Lokalene:      

 

Kontoret var svært uryddig da kjøper tok over hjemmelen som vikar. Det finnes ikke 

egnet møterom for pasienter, da den ene veggen er i glass, slik at alle på 

treningssenteret har fullt innsyn. Dette kan ikke brukes på grunn av taushetsplikten. 

Dette rommet er også stort sett booket av andre på treningssenteret på dagtid. Møter 

med NAV, arbeidsgivere og pasienten må derfor holdes på kontoret med stoler fra 

venterommet. Lunsjrommet er uten vinduer, dårlig akustikk og lite/ingen mulighet for 

lufting. Derfor velger alle sekretærene og de fleste legene å spise lunsj ute eller på 

kontoret. Det er ikke personaltoalett, dersom en må på toalett i løpet arbeidsdagen må 

en bruke pasienttoalettet. Det er få parkeringsplasser utenfor, og det er meget dyr 

avgift for parkeringen. Det er ikke noe eget GU-rom på fastlegedelen, dette må gjøres 

inne på hvert enkelt legekontor. Det er ingen skiftestue til bruk for legene.  

 

VI.  NEMNDENS VURDERINGER 

 

Opparbeidet praksis 

 

Den verdi nemnden fastsetter må ligge innenfor rammen av kr 700 000 og kr 1 300 000.  

 

Det var stor interesse for hjemmelen, med 39 søkere.  Praksisen drives i lokaler i et populært 

område av Oslo, og med gode transportmuligheter. 

 

Dette underbygger at praksisen i markedet anses attraktiv i markedet. 

 

Nemnden er ikke i tvil om at selger har nedlagt betydelig arbeid i å skape gode journaler.  

Ettersom xxx har hatt vikar helt siden 2014 er det imidlertid ikke til å unngå at betydningen av 

xxx arbeid reduseres gjennom år med vikarer, som ikke har det samme eierforholdet til 

praksisen.  Nemnden noterte seg også at daglig leder har opplyst at det generelt på 

legesenteret har vært mange vikarer og leger for pasientene å forholde seg til, og at dette har 

skapt misnøye.  
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Pasientgrunnlaget antas å være bra, basert på at selger raskt bygget opp listen til 1000 

pasienter.  Frafallet antas å skyldes den lange vikarperioden.   

 

Selger har disponert kontoret tre dager per uke, og deler dette med en annen lege.  Dersom 

kjøper ønsker å arbeide flere dager må dette i så fall skje delvis på et annet legekontor og 

innarbeides i en ny leieavtale med senteret.   

 

Inntekten i praksisen er noe lavere enn forventet ut fra listestørrelsen.  Utgiftene er rimelige, 

dog har selger betalt kun for tre dager per uke. 

 

Muligheten til å betale per dag gir økonomisk fleksibilitet for kjøper. 

 

Nåværende leie-/samarbeidskontrakt er en tre års kontrakt (med seks måneders 

oppsigelsestid) som løper ut i oktober.  Kjøper vil ha rett til ny kontrakt, dog slik at utleier kan 

kreve reforhandling av avtalen.  Dette skaper en viss uforutsigbarhet for kjøper.  Fordelen 

med de korte leieperiodene er at kjøper står fritt til å si opp med seks måneders varsel. 

 

Lokalene holder god standard. Det virket imidlertid upraktisk med to legekontorer og 

møterom i andre etasje, der det også var andre helseprofesjoner. Nemnden hadde inntrykk av 

at de legene som satt oppe hadde lite med de i første etasje å gjøre.  Virksomheten i andre 

etasje holdt på lengre enn i første etasje, og mens nemnden satt nede kom det flere besøkende 

fra andre etasje ned og så etter utgangen.  Ut fra et sikkerhetsperspektiv synes dette uheldig.  

Det tyder også på at besøkende i andre etasje ikke visste hvor de skulle gå ut. 

 

Nemnden ser det positive ved et samlet helsetilbud under samme tak, også treningslokale.  

For at dette skal lykkes fullt ut er det nemndens oppfatning at det forutsetter langt bedre 

organisering og planlegging enn det nemnden fikk inntrykk av her.  Det virket for eksempel 

ikke hensiktsmessig å ha legemøter i et rom med glassvegg rett over et treningsstudio. 

Nemnden finner også at arbeidsmiljø og sosialt miljø for fastlegesenteret kan bli svekket av 

mangel på egne rom for de ansatte knyttet til denne delen av virksomheten. 

 

Ordningen med at fastlegene bare kan betale leie, og at alle tjenester inngår.  Dette gir en stor 

frihet og mindre arbeid. På den annen side gjør denne ordningen legene svært avhengig av 

hvordan utleier ivaretar disse oppgavene, i det det er legene selv som er pliktsubjekt for 

myndighetskrav hva gjelder kvalitetssikring og internkontroll. I dette tilfellet er daglig leder 

ikke helsepersonell.  Alt som har med internkontroll, kvalitetssikring og faglig oppdatering av 

hjelpepersonell er overlatt til ledende helsesekretær, som etter det opplyste selv hadde vært 

ansatt i kort tid. 

 

Nemnden fikk et klart inntrykk av at lite var på plass av rutiner, internkontroll og 

kvalitetssikring, og at det var er dårlig arbeidsmiljø på hjelpepersonellsiden.  Det dårlige 

arbeidsmiljøet ble bekreftet av daglig leder, og har en naturlig sammenheng med 

gjennomtrekk, sykefravær og korttidsengasjementer. 

 

Da avtalen med ledende helsesekretær ble oversendt, ble det også opplyst at NOKLUS 

kvalitetssikring benyttes for laboratoriet.  Verken selger eller kjøper var klar over det da 

nemnden var på befaring.  Basert på den litt uryddige situasjonen på hjelpepersonellsiden er 

nemnden sterkt i tvil om hvorvidt NOKLUS ble benyttet og fungerte i praksis. 
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På legesiden ble det opplyst at flertallet av legene benytter ekstern vikar fast deler av ukene, 

hvor fraværet begrunnes med andre forhold enn offentlig arbeid for bydelen.  Det var ingen 

avtalt fraværsdekningsordning mellom kollegene.  Slik nemnden ser det skaper dette dårlig 

grobunn for fellesskap og langsiktig planlegging og samarbeid.  Flere av legene nærmet seg 

pensjonsalder.  Det må derfor forventes at det i løpet av de neste årene vil bli en del 

utskiftning. Dette vektlegges ikke i verken positiv eller negativ retning. 

 

De fleste forhold nemnden har sett svakheter ved er mulig å gjøre noe med.  Nemnden antar at 

også at det vil bli gjort. Verdien av praksisen skal imidlertid settes ut fra hvordan praksisen 

fremstår på den tid den overdras.   

 

På det tidspunktet var det etter nemndens oppfatning et stort forbedringspotensial.  

 

Nemnden har i sin vurdering sett hen til en nemndavgjørelse fra august 2017. 

Også dette var en praksis der fastlegene leide alle tjenester av utleier, og utleier var 

arbeidsgiver for hjelpepersonellet.  Verdien der ble satt til kr 750 000.  I den praksisen var det 

færre pasienter på listen, og lavere inntekt.  Også denne praksisen var i Oslo.  Lokalene var 

imidlertid langt bedre, og daglig leder var selv lege.  Det var mer orden og mer stabilitet,  

samt at internkontroll og kvalitetssikringssystemer var ivaretatt.   

 

Inventar/Utstyr 

 

Inventar/utstyr overdras ikke.  Det er derfor tilstrekkelig å si at de fasiliteter selger har til 

disposisjon gjennom leieavtalen er fullt ut gode nok i forhold til hva som er vanlig i en 

legepraksis i dag. 

  

Saksomkostninger 

 

Det kan være vanskelig for partene å vurdere hva som er et rimelig krav/bud. 

 

Nemnden finner allikevel at i dette tilfellet er selgers krav åpenbart urealistisk høyt i forhold 

til at det ikke inngår inventar eller utstyr, og at det er klare mangler både mht kontinuitet, 

rutiner og systemer i praksisen, og på hjelpepersonellsiden.  

 

Nemnden finner det derfor riktig at selger betaler en noe større andel av nemndutgiftene.  

Nemndutgiftene blir etter dette å fordele slik at selger betaler 2/3 og kjøper 1/3 av utgiftene. 
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VII  SLUTNING 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 700 000,-.  

Frist for betaling er 06.08.2018.  

 

Selger skal betale 2/3 og kjøper 1/3 av påløpte omkostninger til nemndbehandling, men er 

solidarisk ansvarlige for hele betalingen.  

 

 

*** 

 

 

06.07.2018 

 

 

 

 

Kjersti Patricia Amundsen  Hanne Støre Valeur  Ole Johan Bakke 

Nemndleder    Nemndmedlem  Nemndmedlem, 




