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FLO 

VOLDGIFTSAVGJØRELSE  29.09.2018 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxx kommune, Østfold 

 

Kjøper: xxx 

Selger: xxx 

 

Nemndleder: Kjersti Patricia Amundsen 

Nemndmedlem: Ole Johan Bakke 

Nemndmedlem: Hanne Støre Valeur 

 

Innledning 

 

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

 

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

 

Inventar/utstyr overdras ikke, dette leies. 

 

Selger har krevd kr. 1 500 000 for opparbeidet praksis. 

Kjøper har  budt kr. 900 000.  

 

Nemndens avgjørelse må ligge innenfor disse rammen. 

Partene er enige om å dele nemndutgiftene 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.   

 

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 
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 Husleie og andre avtaleforhold 

 Omsetning/Resultat 

 

Nemnden kan også legge vekt på andre relevante forhold som kan påvirke verdien. 

 

Nemndens saksbehandling og underlagsmateriale 

 

En samlet nemnd har vært på befaring på legesenteret og hatt møte med partene. 

Nemnden hadde på forhånd mottatt redegjørelser fra begge parter, korrespondanse mellom 

partene, utkast til leieavtale for kjøper, og lønnsoppgaver for selger for 2016 og 2017.  

Selger har også lagt frem en revisorvurdering av verdien av praksisen, som anser verdien å 

være kr 1 500 000. 

 

Sakens bakgrunn 

 

Kjøper overtok praksisen 1. september 2018. 

Selger har drevet praksisen siden sommeren 2001. xxx betalte den gang kr 500 000 for 

praksisen. Siden 2015 har praksisen vært knyttet til xxx, som huser både fastleger og 

legespesialister.  Senteret leier ut kontorer til selvstendig næringsdrivende helsepersonell.  

Selger er også medeier i xxx, men eierskapet her overdras ikke til kjøper.  Kjøper tilbys en 

leiekontrakt, som omfatter bruk av både lokaler, hjelpepersonell, inventar/utstyr og alt annet 

som hører med til drift av fastlegepraksis. 

 

Nemnden legger for øvrig følgende fakta til grunn: 

 

Attraktivitet/Beliggenhet 

Det var 5 søkere til hjemmelen. 

 

Lokalene 

Legesenteret er sentralt beliggende i Østre bydel av xxx i lokaler som ble overtatt for fire år 

siden og pusset opp. Nabotomten skal bygges ut med boliger, matbutikk og apotek.  Det er 

kort vei til jernbanestasjonen, og rikelig med gratis parkeringsmuligheter rett over gaten. 

 

Lokalene består av 300 kvm over tre etasjer.   

I tredje etasje er det to toaletter, dame- og herregarderobe, felles spiserom og serverrom. 

Andre etasje består av legekontorer for to urologer, gynekolog og barnelege, samt 

operasjonsrom, steril-rom, resepsjon for spesialistene og toalett.   

I første etasje er det resepsjon med avlukket sluse foran, venterom for allmennlegene, 

laboratorium, fire legekontorer, ett flerbruksrom som brukes til avlastning, akuttrom, 

personaltoalett og toalett tilpasset LAR-pasienter. 

 

Type praksis: 

Gruppepraksis med fem fastleger, som alle har separate leieavtaler med xxx, som er utleier. 

Det er et tverrfaglig legesenter med fem fastleger, to urologer, en gynekolog, en ortoped og en 

barnelege tilknyttet.  I leieavtalen inngår benyttelse av utstyr og lokaler, og hjelpepersonell 

nødvendig for å drive fastlegepraksis.  Selger er aksjonær i Sarpsborg Spesialistsenter AS.   

Kjøper er ikke tilbudt å overta selgers aksjer i Sarpsborg Spesialistsenter AS.  
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Personalet: 

 

Totalt er det fire helsesekretærer, tre sykepleiere og en kontorleder i totalt 7,1 årsverk.   

Alle har mer enn ti års erfaring, og flere av dem har vært ansatt ved legesenteret siden 2015. 

 

Systemer i praksisen 

Legesenteret benytter System X journalsystem, men har ikke Helsenorge.  Det er inngått 

avtale med ekstern IT-ekspert, som sørger for drift, sikkerhet, back-up med to strømforsynere, 

skyløsning, og dokumentasjon om systemet.  All informasjon er systematisert i en egen perm, 

som gjør det enkelt for en annen å overta og sette seg inn i systemet.  

 

Legesenteret benytter NOKLUS kvalitetssikringssystem for laboratoriet, og har intern 

ukentlig kontroll av utstyr. 

 

Trinnvis hadde etter det opplyste vært forsøkt brukt, men var aldri blitt integrert og aktivt tatt i 

bruk. 

 

Det var ukentlige møter med hjelpepersonellet, og fellesmøte med alle hver fredag. 

 

Kontorrutiner 

Av de totalt 8 ansatte hjelpepersonellet er fem dedikert til betjening av fastlegene.  Alle gjør 

alle oppgaver, de rullerer.  Allmennlegeresepsjonen er åpen hver dag fra 0730-1600). Det er 

fire hjelpepersonell til stede hver dag. 

 

Samarbeidsavtaler 

Bortsett fra IT-avtalen ble det ikke lagt frem andre samarbeidsavtaler. 

 

Pasientgrunnlag 

Da selger overtok praksisen i 2001 var det 1500 pasienter. Ved kjøpers overtakelse var det 

1268 pasienter.  Selger har redusert listetaket to ganger ifbm flytting av praksisen.  Listetaket 

er nå 1 200.    Gjennomsnittlig antall per lege i kommunen er 1188. 

 

Kontinuitet: 

Selger har drevet praksisen i 17 år med god kontinuitet, bortsett fra sykefravær i perioden 

september 2016 til september 2017.  Det er kollegial fraværsdekning blant fastlegene på 

senteret. 

 

Husleie og andre avtaleforhold 

Kjøper er forelagt et utkast til leieavtale med xxx.  Nemnden oppfattet det som det var rom for 

å gjøre justeringer i denne, men må allikevel legge denne til grunn for sin vurdering.    

Månedlig husleie som kjøper er tilbudt er kr. 66 116. 

Vederlaget kan reguleres slik at det til enhver tid dekker andel av senterets faste og variable 

utgifter.  Ved økning på mer enn 5% kan kjøper si opp avtalen. 

Utleier kan sette opp leien dersom det påløper ekstraordinære kostnader.  Dette kan gjøres 

med virkning fra 01.06 eller 01.12 hvert år. 

Leien inkluderer eksklusiv rett til bruk av kontor, samt ”i rimelig utstrekning” å bruke de rom 

som til enhver tid er satt av  til felles utnyttelse.  Videre inngår det meste av inventar/utstyr, 

forbruksmateriell, samt ”i rimelig utstrekning” å nyttiggjøre seg hjelpepersonalet.  Leietaker 

kan i tillegg kjøpe tid til å benytte operasjonsstuen. 
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Kontraktens varighet er ett år.  Kontrakten fornyes automatisk for ett år av gangen hvis ingen 

av partene sier den opp innen 6 mnd. før leieåret utløper. 

Leietaker kan ikke uten avtale med xxx drive konkurrerende virksomhet i legesenterets 

lokaler. 

Leietaker pikter i alle sammenhenger å opptre lojalt og på en slik måte at xxx opprettholder 

sitt gode renommé. 

 

Omsetning 

Ut fra den dokumentasjon som var lagt frem var det vanskelig å få et fullstendig bilde av 

selgers inntekter og utgifter knyttet bare til fastlegevirksomheten. Dette skyldtes både xxx 

sykefravær deler av begge de siste to årene, og måten virksomheten var organisert på gjennom 

xxx.   Ut fra selgers opplysninger hadde selger hatt et skattbart resultat på ca. 2,2 mill, men 

dette var ikke dokumentert.  

 

Partenes anførsler 

 

Selger: 

Selger har i korte trekk anført følgende: 

 

Praksisen er bygget opp gjennom 17 år.  Det er investert mye tid i å opparbeide en 

velfungerende praksis.  Det er en pasientliste med få tidkrevende pasienter og begrenset 

innslag av pasienter med avhengighetsproblematikk.   

 

Lokalene er nye, moderne og velutstyrt, og ligger sentralt i et område under utvikling, og med 

lett tilgjengelighet. Nabotomten skal bygges ut med flere nye boliger og butikk. 

 

Hjelpepersonellet er velfungerende og stabilt, og gis god mulighet til faglig oppdatering. 

 

Senteret er generelt opptatt av faglig oppdatering for både leger og hjelpepersonell. 

 

Det tverrfaglige samarbeidet er til gjensidig nytte, og det er et svært godt sosialt miljø både 

blant leger og hjelpepersonell. 

 

Det har vært god kontinuitet hele tiden, og fraværet i 2016/2017 har ikke påvirket praksisen 

negativt. 

 

Det er god inntjening i praksisen. 

 

Alt av nødvendig utstyr, tjenester og administrasjon inngår i leien. Faglige og administrative 

rutiner håndteres av xxx, og fungerer godt.  Kjøper kan derfor bruke all sin tid på direkte 

pasientrelatert arbeid. 

 

Selger har også vist til revisors verdsettelse, som er basert på to forhold - pris per pasient og 

inntjening over to år.   
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Kjøper: 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Kjøper bekrefter selgers beskrivelse av en veldrevet praksis i et velfungerende senter med 

faglig godt miljø og samarbeid.   Det eneste xxx savner av fasiliteter er muligheten for 

elektronisk kommunikasjon via  Helsenorge og Pasientsky. 

xxx mener imidlertid at selgers prisforlangende er alt for høyt, i forhold til andre 

nemndavgjørelser. En hovedgrunn til dette er at han ikke kjøper seg inn  i selve legesenteret, 

men kun tilbys en leiekontrakt. 

 

Kjøper har systematisk gått gjennom gjennomsnittspris for praksiser solgt med 

inventar/utstyr, og deretter gjort fradrag for gjennomsnittsverdi av inventar/utstyr, justert for 

listestørrelse, og uten å ta med de tre høyeste og de tre laveste verdiene på praksiser.  xxx har 

deretter økt beløpet noe, fordi xxx mener praksisen er over gjennomsnittlig god. 

 

Nemndens vurderinger 

 

Partene er enige om kvalitetene ved dette legesenteret.  Det er derfor ikke nødvendig for 

nemnden å gjennomgå hvert enkelt av momentene som inngår i verdivurderingen. 

 

Nemnden kan uten videre slå fast at dette er en på alle måter veldrevet praksis i et fruktbart 

tverrfaglig miljø i fine lokaler, helt på høyde med de praksiser der nemnden har satt verdien til 

1,5 mill eller mer.   

 

Det som trekker verdien ned i betydelig grad er at bortsett fra det opparbeidede 

pasientgrunnlaget tilhører alt annet av verdi xxx. Kjøper får gjennom leieavtalen bare en rett 

til å disponere disse goder, og en fordel av spart tid til administrasjon. 

 

Nemnden vil understreke at pasientene eller pasientlisten ikke er gjenstand for salg. Revisors 

modell er ikke er en verdsettelsesmåte som er i samsvar med retningslinjene for nemnd ved 

overdragelse av fastlegepraksis.   

 

Nemnden må vurdere de ulike momentene som er redegjort for innledningsvis.   

 

 

Opparbeidet praksis 

 

Ved verdsettingen av en praksis, der ny hjemmelshaver har et rent leieforhold, og ikke selv 

noe ansvar for annet enn egne pasienter, blir flere av de fordelene som vektlegges i 

verdsettingen av en praksis ikke overtatt av kjøper, men blir gjort tilgjengelige gjennom 

leieavtalen.  Dette gjelder for eksempel lokaler, hjelpepersonell, rutiner og 

kvalitetssikringssystemer, med mer.  

 

De vanlige momentene har betydning også dersom ny hjemmelshaver får tilgang til godene 

gjennom leieavtale, men verdien blir lavere enn når kjøper blir enten medeier eller deltaker 

med ansvar for de aktuelle forhold.  Årsaken til dette er at kjøper gjennom leieavtale mangler 

mulighet for påvirkning, og sikkerhet for hva som vil inngå når han/hun selv en dag ønsker å 

selge sin praksis eller leieavtalen utløper. 
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Selv om legesenteret holder høy kvalitet mht alle de momenter som inngår i verdivurderingen, 

vil prisen ved overdragelse av  praksis der hjemmelshaver leier alt,  derfor  bero på hvor 

gunstig avtalen totalt sett er for leier.   

 

Viktige forhold vil være hvordan leieavtalen beskriver partenes rettigheter og plikter, 

leiebeløp, forutsigbarhet med hensyn til endringer fra utleiers side, kontraktens varighet, 

oppsigelsesadgang, med mer. 

 

I herværende sak er det ikke lagt frem en ferdig avtale, men et forslag som nemnden oppfattet 

at selger mente kunne justeres.  Nemnden kan ikke forholde seg til potensielle fremtidige 

endringer i utkastet, og må derfor vurdere verdien ut fra det utkastet som forelå på tidspunktet 

for nemndens befaring.   

 

Nemnden finner at kontrakten gir kjøper liten trygghet og forutberegnelighet.  Dette gjelder 

særlig utleiers anledning til å si opp kontrakten med et halvt års varsel, og utleiers mulighet til 

å oppjustere leien ut fra økonomiske kriterier som leier ikke har forutsetning for å kontrollere 

eller påvirke. 

 

Nemnden reagerte også over enkelte av de plikter leier gjennom avtalen pålegges, spesielt 

lojalitetsbestemmelsen fremstod ubalansert. 

 

I denne saken er kjøper enig med selger i at praksisen er veldrevet, lokalene fine, faglig miljø 

og arbeidsmiljø godt, hjelpepersonellet velfungerende og stabilt, pasientgrunnlaget godt, det 

er ikke noe å utsette på journalføringen, og god inntjening. Det er derfor ikke nødvendig for 

nemnden å vurdere disse forhold, utover å si seg enig i det som er fremholdt av begge parter. 

 

Kjøper mener at utgiftsnivået er i høyeste laget, men den vesentligste innsigelsene mot selgers 

prisforlangende gjelder selve konseptet med leieforhold. 

Kjøper har også påpekt enkelte mindre viktige forhold, som at det ikke er tilgang til 

Helsenorge og Pasientsky.    

 

Nemnden har sammenlignet denne praksisen med en nylig avsagt nemndsak fra Oslo 

06.07.2018, som har flere likhetstrekk. Også der var det et tverrfaglig senter med privat 

utleier.  Fastlegene var også der rene leietakere med  alt inkludert i leien. Verdien ble i den 

saken satt til kr 700 000.  I nemndavgjørelsen fra Oslo ble det lagt vekt på at det var stor 

gjennomtrekk på hjelpepersonellsiden.  Videre var det lite etablerte rutiner som var kjent for 

de ansatte.  Det var færre pasienter på listen i den saken enn i herværende sak, og årlig inntekt 

var lavere.  Videre hadde selger der hatt mye fravær, og det var utstrakt bruk av vikar. 

Leieavtalen var på den andre side noe bedre for kjøper enn i vår sak. 

 

Videre har nemnden sett hen til en avgjørelse (også fra Oslo) fra august 2017 med samme 

driftsmodell.  Nemnden skriver der: 

 

”En slik driftsavtale har i flere henseender en del praktiske fordeler, bl.a fritar den legen fra 

administrative gjøremål…….” 

 

Videre heter det i nemndens premisser: 

 

”En slik avtale vil i relasjon til retningslinjenes faktorer for verdivurdering ikke kunne 

verdsettes like mye dersom legen gjennom overdragelsen hadde overtatt et eierskap i det 
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aktuelle legesenteret.  Men en god avtale er likevel et aktivum og gir bedre uttelling enn om 

pasientporteføljen skulle bli overdratt uten at disse forholdene var lagt til rette.” 

 

Nemnden vil også vise til en avgjørelse fra Sokndal fra 27.04.2017, der kommunen hadde alt 

ansvar for drift av legesenteret, og legene bare betalte leie til kommunen.   Det var lite å 

trekke for i den praksisen, der selger selv hadde  hatt en ikke ubetydelig innvirkning på de 

rutiner som var utarbeidet.  Verdien her ble satt il kr 800 000. 

 

Nemnden mener samlet sett at dette er en kvalitetspraksis i et velfungerende fellesskap.  

Verdien ved den rene leiemodellen blir allikevel lavere enn ved driftsformer der fastlegene 

driver og/eller eier sammen.  Noe trekk er også gjort pga de ubalanserte plikter/rettigheter 

som fremkom av leiekontrakten som forelå på befaringstidspunktet. 

 

Konklusjon 

 

En enstemmig nemnd er kommet til at kjøper skal betale til selger kr 900 000 for opparbeidet 

praksis.  Dette er tilbudet kjøper ga selger, og som nemnden må forholde seg til som nedre 

ramme for prisen.  

 

Saksomkostninger 

I samsvar med begge parters ønske deles disse likt mellom partene.  

 

Slutning: 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 900 000 for opparbeidet praksis. 

 

Frist for betaling er  28.10.2018.   

 

Kjøper og selger skal betale halvparten hver av nemndutgiftene, men er solidarisk ansvarlige 

for betalingen.  

 

 

 

*** 

 

 

 

Oslo den 29.09.2018 

 

 

 

 

Kjersti P. Amundsen      Hanne Støre Valeur             Rune Burkeland-Matre 

nemndleder           nemndmedlem               nemndmedlem  

 




