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Sak nr. 01/22 
1. mars 2022 har Nasjonal nemnd for overdragelse av spesialistpraksis avsagt slik 
 
 
 

AVGJØRELSE 
  
 
 
Nemndas sammensetning:  Nils Grytten 
     Christian Bjune 
     Arve Kristiansen 
 
 
Parter:     xxx, fratredende part 
 
              - 
 
     xxx, tiltredende part 

 
 
 

 
I. INNLEDNING 
 
Sakens bakgrunn 
Nasjonal nemnd for overdragelse av spesialistpraksis skal fastsette kjøpesummen i anled-
ning overdragelse av spesialistpraksis innen øyesykdommer. Overdragelsen skjer mellom 
xxx som fratredende part/selger og xxx som tiltredende part/kjøper etter at xxx har blitt til-
delt den driftsavtale som xxx har hatt med Helse xxx RHF.  
 
Hjemmelen har vært lokalisert i xxx, men er nå flyttet til xxx.  
 
Saken behandles iht. reglene i rammeavtalen mellom De regionale helseforetak og Lege-
foreningen om avtalepraksis for spesialister pkt. 11.1 som har slik ordlyd: 
 

Ved opphør kan fratredende lege/boet kreve overdratt praksis til den lege som over-
tar hjemmelen.  
 
RHF er ikke en part i det økonomiske oppgjøret mellom fratredende lege/boet og le-
gen som overtar praksisen. Det økonomiske oppgjøret mellom fratredende lege/boet 
og overtakende part skal ikke skje på en slik måte at RHF tildeling av individuell av-
tale påvirkes.  
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Til praksis regnes relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for 
opparbeidet praksis. Dersom legen har påtatt seg oppdrag utenom avtalepraksis reg-
nes ikke dette som opparbeidet praksis. Ved omdisponering av avtalehjemmel skal 
det tas hensyn til mulighetene for videreføring av praksis med helt eller delvis 
samme pasientgrunnlag.  
 
Retten til å kreve økonomisk vederlag for opparbeidet praksis bortfaller dersom fra-
tredende lege fortsetter sin praksis. Dette innebærer at legen bare kan kreve betaling 
for de deler av praksisen som er gjenstand for overdragelse.  
 
Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege etter at 
tilbud om driftsavtale er gitt.  
 
Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbetingelsene innen 
4 uker fra tilbud ble gitt, jf. pkt. 5.2, fastsettes denne av nasjonal nemnd oppnevnt av 
Legeforeningen. Ved slik uenighet har hver av partene 2 uker til å oversende saken til 
nemnda. Nemndas avgjørelse skal foreligge innen 4 uker etter at saken er mottatt der, 
med mindre Legeforeningen og RHF er enige om annen frist i den konkrete sak. 
  
RHF kan beslutte at akseptfristen etter § pkt. 5.4 forlenges der partene er i ferd med å 
bli enige eller det foreligger andre særlige omstendigheter som tilsier forlenget frist. I 
slike tilfeller kan nemnd kreves av partene umiddelbart etter at forlenget akseptfrist 
er utløpt. Fratredende lege som ikke medvirker til nemndsbehandling, mister rettig-
hetene etter Rammeavtalen for så vidt det gjelder overdragelse av praksis.  
 
Tiltredende lege som ikke medvirker til nemndsbehandling, skal anses for å ha truk-
ket seg for så vidt det gjelder tildelingsprosessen.  
 
Retningslinjer for nemndsbehandling, herunder utgiftsfordeling, utarbeides av  
Legeforeningen. Utgifter og tilrettelegging ved nemndsbehandling er RHF uvedkom-
mende.   

 
Partene har ikke blitt enige om hvilket vederlag xxx skal betale til xxx i anledning overdra-
gelsen av spesialistpraksisen og har derfor bedt om at dette fastsettes av nemnda.  
 
Nemndas sammensetning er i henhold til oppnevning av Den norske legeforenings sentral-
styre. Ingen av partene har reist innsigelser mot sammensetningen. 
 
Nemnda og partene ble enige om at det ikke var påkrevet med befaring, ettersom det verken 
var lokaler eller utstyr som skulle besiktiges.  
 
Det ble i stedet et møte mellom partene og en fulltallig nemnd på Teams mandag 14. februar 
2022.  
 
I forkant hadde partene innsendt skriftlige redegjørelse for sitt syn på saken, supplert med 
dokumentasjon.  
 
Sentralstyret i Legeforeningen har gitt retningslinjer som gjelder for nemndsbehandling ved 
overdragelse av privat spesialistpraksis med driftsavtale. Nemnda har lagt disse, samt vold-
giftslovens bestemmelser, til grunn for sitt arbeid med saken.  
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Partene har fri rådighet over sakens gjenstand og nemnda kan således ikke treffe en avgjø-
relse som går utenfor partenes påstander (krav/tilbud). 
 
Nemnda har kommet frem til en enstemmig avgjørelse. Avgjørelsen er basert på sakens do-
kumenter med de suppleringer/avklaringer som ble gitt under det digitale nemndsmøtet. 
 
 
II. SAKENS FAKTUM 
 
Xxx har drevet en solopraksis innen fagområdet øyesykdommer i xxx. Driftsavtalehjemme-
len har vært på 50 % i driftstilskuddsklasse III. 
 
Praksisen har vært en generell oftalmologisk spesialistpraksis..  
 
Xxx har drevet sin praksis gjennom et aksjeselskap, xxx. Aksjene i dette selskapet skal ikke 
overdras til kjøper.  
 
Før xxx startet i praksisen i xxx, drev xxx øyelegepraksis i xxx i 100 %. Den praksisen solgte 
xxx til sin etterfølger i 2014. Xxx har siden drevet deltidspraksisen i xxx. 
 
I forbindelse med at xxx skulle fratre hjemmelen i xxx, ble den lyst ut flere ganger, men uten 
at det meldte seg søkere. Det ble derfor besluttet å flytte hjemmelen til xxx, hvoretter det et-
ter utlysning meldte seg to søkere.  
 
Xxx ble tilbudt hjemmelen og aksepterte tildelingen. 
 
Xxx har drevet sin virksomhet i et praksislokale beliggende i xxx helsesenter. Ettersom kjø-
per ikke skal inn i disse lokalene er leieavtalen avsluttet og nemnda finner det ikke nødven-
dig å gå nærmere inn på lokalenes beskaffenhet. 
 
Det var en sekretær i 50 % stilling i xxx praksis. Xxx er beskrevet som dyktig. Med bakgrunn 
i flyttingen av hjemmelen, skal kjøper ikke overta ansettelsesforholdet.  
 
Xxx har benyttet systemet «File Maker Pro», et journalsystem som i sin tid ble utviklet i xxx. 
Dette systemet benyttes ikke lenger av øyelegesentrene i xxx, som benytter Infodoc. Infodoc 
leser imidlertid PDF-filer fra File Maker Pro.  
 
Det er opplyst at det har vært stor etterspørsel etter øyelegetjenester i xxx. I 2021 hadde xxx 
1168 konsultasjoner, mens det tilsvarende tallet for 2020 var 1278. Hensett til at det er tale om 
en 50 % praksis ligger imidlertid aktiviteten klart under referansetallene som er på xxx for en 
full hjemmel. 
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Xxx har oversendt regnskap for de siste tre år og fra disse gjengis følgende nøkkeltall 
 
År   Brutto driftsinntekt  Driftskostnader Driftsresultat 
2018   3 126 924   1 647 2101  1 479 711 
2019   2 838 1462   1 669 060  1 169 086 
2020   2 453 433   1 574 152     879 281 
 
Xxx overtok hjemmelen for 8 år siden og har drevet den sammenhengende siden. Nemnda 
legger til grunn at xxx selv ikke betalte noe for opparbeidet praksis da xxx startet opp, men 
har bygget opp sin praksis på egen hånd. 
 
Det meldte seg 2 søker til hjemmelen da den ble utlyst, etter at det ble bestemt å flytte den til 
xxx.  
 
I utgangspunktet var partene også uenig om verdien på utstyr og inventar og hadde initialt 
bedt om nemndas avgjørelse også på dette punkt. Under nemndsbehandlingen har imidler-
tid partene blitt enige om en omforent pris på kr. 250 000, slik at nemnda ikke trenger å ta 
stilling til den del av saken, men legger partenes enighet til grunn. 
 
 
III. PARTENES ANFØRSLER 
 
Fratredende lege, xxx, har i korthet anført: 
 
Xxx har drevet en velfungerende og godt utstyrt praksis. Den ansatte sekretæren har vært 
meget dyktig. Selv om hjemmelen er flyttet fra xxx til xxx har Helse xxx bestemt at den skal 
behandles på linje med andre hjemler som utlyses. 
 
Og den hadde aldri blitt utlyst, hadde det ikke vært for at xxx hadde holdt den i hevd med 
sin drift på xxx. 
 
Xxx har et stort nedslagsfelt for potensielle øyepasienter og det har vært stor pågang til øye-
legekontoret. Xxx har opplevd å måtte avvise flere og henvise de til xxx pga. manglende ka-
pasitet. Her måtte en prioritere strengt, slik at xxx satt igjen med eldre pasienter med funk-
sjonstap som ikke kunne reise til xxx.  
 
Xxx har overfor kjøper tatt til orde for å markedsføre xxx overtagelse av hjemmelen, slik at 
henvisninger kunne sendes til xxx direkte. Xxx har imidlertid ikke fått svar.  
 
Xxx har bedt om at verdien av opparbeidet praksis settes til kr. 1 100 000.  
 
 

***** 
 
Tiltredende lege, xxx, har i korthet anført: 
 
Atle Lyslo har vært en nestor i øyefaget og Kollstrøm anser at hun har store sko å fylle når 
hun skal overta hans pasienter.  

 
1 I driftskostnadene inngår også lønn til xxx med kr. 441 077 i 2018, 394 159 i 2019 og kr. 482 773 i 2020.  
2 Xxx hadde ifølge egne opplysninger 20 % drift i et legesenter i xxx. Inntektene herfra inngår i regnskapet. 
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Det er likevel et faktum at praksisen ikke har vært drevet på full tid. Dette medfører at den 
medfølgende pasientlisten er redusert og det anslås at det er ca. 700 – 800 på denne. Konse-
kvensen av dette er at xxx til å begynne med vil ha lavere aktivitet enn utgiftene med å drive 
praksisen tilsier. Xxx må selv opparbeide seg et navn og få henvisninger nok til å drive reg-
ningssvarende. Dette tar tid.  
 
Det er også grunn til å tro at mange av pasientene som har gått til kontoret i xxx ikke nød-
vendigvis vil bli med til xxx i xxx. En kan derfor regne med at inntektsgrunnlaget av denne 
pasientlisten vil bli lavere i xxx enn i xxx.  
 
Pasientlisten ligger også i et journalsystem som ikke brukes lenger. Det vil medføre lang tid 
på å plotte en og en pasient inn i Infodoc. Også dette vil påføre xxx tapt inntekt.   
 
Xxx har bedt om at verdien for opparbeidet praksis settes til kr. 350 000. 
 
 
IV.  NEMNDAS VURDERING 
 
Partene har fri rådighet over sakens gjenstand og nemnda kan ikke treffe en avgjørelse som 
går utenfor partenes påstander (krav og tilbud). 
 
Utstyr og inventar 
Partene har under nemndsbehandlingen blitt enige om verdien på utstyr og inventar som 
overdras, og satt dette til kr. 250 000. Nemnda tar derfor ikke stilling til denne delen av over-
dragelsen. 
 
Opparbeidet praksis 
Når det gjelder verdien av opparbeidet praksis, viser nemnda til at selve driftshjemmelen 
ikke er gjenstand for overdragelse ettersom den tildeles av det regionale helseforetaket gjen-
nom et forvaltningsvedtak 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 er å finne merverdien som overtagende lege får som følge av at xxx over-
tar en opparbeidet praksis, fremfor å starte praksis uten slikt grunnlag.  
 
Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering og nemnda viser særlig til rammeavtalens pkt. 
11.1, samt retningslinjene som er vedtatt av sentralstyret i Legeforeningen.  
 
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  
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• Omsetning  

• 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 slik foranledning. 
 
Nemnda er i sin vurdering bevisst på at regelverket og retningslinjene er et kompromiss mel-
lom fratredende leges krav på et økonomisk oppgjør for overdragelse av opparbeidede ver-
dier i sin praksis, mot rekrutteringshensyn og ønsket om at den best kvalifiserte lege skal gis 
mulighet til å starte opp i en praksis.  

Nemnda legger overordnet til grunn at xxx gjennom et tidsrom på ca. åtte år har opparbeidet 
en solopraksis innen øyesykdommer som har vært prissatt av pasientene. Videre har 
nemnda merket seg kjøpers beskrivelse om at xxx har vært en «høvding» i øyelegefaget.  

Det foreligger ikke opplysninger om fravær som skulle tilsi at kontinuiteten i driften av 
praksisen, i xxx, er brutt eller forringet.  

Med bakgrunn i sakens noe særegne forhold, er det likevel klart at de fleste av de faktorene 
som etter retningslinjene skal vektlegges når verdien av opparbeidet praksis skal utmåles, 
ikke er til stede i nærværende sak. Dette relateres da i all hovedsak til flyttingen av hjemme-
len, etter flere utlysninger uten resultat.  

Det ligger ofte en klar verdi å overta en praksis i de lokaler den driftes, i alle fall når lokalene 
er tilpasset og egnet for driften. Praksisens renomme er også gjerne til en viss grad knyttet til 
lokasjonen og flytting medfører kostnader og driftsavbrudd. På grunn av flyttingen av hjem-
melen xxx til xxx, er det ikke mulig i denne saken og tiltredende part overtar ingen lokaler 
som representerer en merverdi.  

Opplært hjelpepersonell er en faktor som i nemndspraksis er sterkt vektlagt. Slikt personale 
tjener også som en kontinuitetsbærer i overgangen mellom gammel og ny lege. Det inngår 
imidlertid intet personell i overdragelsen mellom partene som tiltredende part kan nyte godt 
av.  

Det foreligger heller ingen kontorrutiner, samarbeidsavtaler mv. som tiltredende part i dette 
tilfellet får seg overdradd og kan nyttiggjøre seg. Det EPJ-system som fratredende lege har 
benyttet, lar seg ikke konvertere til bruk i Infodoc, utover at en får tilgang til filene i PDF-
format. Dette svekker verdien og påfører tiltredende lege merarbeid. 

Det tiltredende part i realiteten overføres av verdi i anledning overdragelsen, er etter nemn-
das vurdering isolert og avgrenset til det opparbeidede pasientgrunnlaget. Å overta et opparbei-
det pasientgrunnlag gir riktignok en tiltredende lege et bedre utgangspunkt for praksisdrif-
ten, enn om xxx skulle startet opp uten dette. Pasientgrunnlaget vurderes også av nemnda til 
å være en sentral del av begrepet «opparbeidet praksis».  
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Imidlertid svekkes verdien av dette ved at det for det første kun har vært en praksis som har 
vært drevet på halv tid. Det er dermed i utgangspunktet et noe mindre grunnlag enn om 
praksisen hadde vært drevet på full tid. Som nevnt har nemnda også bemerket at aktiviteten 
ligger noe lavere enn de fastsatte normtallene for spesialiteten (hensyntatt at det har vært en 
halv hjemmel), men driftsinntektene fremstår å være kurante.   
 
Videre fremstår pasientgrunnlaget å være nokså geografisk avgrenset (tilknyttet xxx og om-
kringliggende område), og det er knyttes stor usikkerhet til hvor mange av pasientene på xxx 
som blir med når hjemmelen skal driftes fra xxx fremover.  

2 søkere vitner om nokså svak interesse for hjemmelen, jf. kriteriet «attraktivitet». 

Basert på de faktorer som nemnda etter retningslinjene skal fatte sin avgjørelse på, vurderes 
samlet sett fratredende leges krav til opparbeidet praksis i denne saken å ligge klart for høyt.  
 
Etter en helhetsvurdering av de faktiske forhold i saken, sett opp mot kriteriene som er ned-
felt i retningslinjene, finner ikke nemnda at verdien av opparbeidet praksis i dette tilfelle har 
høyere verdi på kjøpers hånd enn det xxx har tilbudt i saken. 

Verdien av opparbeidet praksis fastsettes dermed samsvarende med xxx tilbud til kr. 
350 000. 
 
Kjøpesummen for utstyr og inventar inntas ikke i nemndas slutning, ettersom partene alle-
rede har blitt enige om dette, men kommer selvsagt i tillegg til det nemnda har fastsatt i slut-
ningen. 
 
Oppfyllelsesfrist 
I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en oppfyllelsesfrist. I samsvar med 
nemndspraksis settes den til 1 måned regnet fra denne avgjørelsens datering. 
 
Nemndskostnader 
Nemndskostnadene fordeles med en halvpart på hver part i tråd med hovedregelen i ret-
ningslinjene. Ingen av partene har bedt om annen fastsettelse. 

 

******* 
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V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen for opparbeidet praksis fastsettes til kr 350 000,- - kronertrehundreogfem-
titusen -.  

2. Betalingsfristen settes til 1 måned regnet fra dato på denne avgjørelsen  

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

 
Avgjørelsen er på alle punkter enstemmig. 

 
 

Ålesund/Bergen/Harstad, 1. mars 2022 
 
             
             
       

Christian Bjune        Nils Grytten  Arve Kristiansen  
 
 


