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Sak nr. 2/2022  

  

Den 06.06.2022 har Nasjonal nemnd for overdragelse av spesialistpraksis avsagt 

slik  

  

AVGJØRELSE  

  

  

Nemndas sammensetning:    Kjersti Patricia Amundsen  

            Christian Bjune  

            Arve Kristiansen  

  

Parter:          xxx, fratredende part  

  

                   -  

  

            xxx, tiltredende part  

    

  

I.  INNLEDNING  

  

Nasjonal nemnd for overdragelse av spesialistpraksis skal fastsette 

kjøpesummen ved overdragelse av en spesialistpraksis innen øyesykdommer. 

Praksisen er lokalisert i Oslo, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Saken 

behandles etter reglene i rammeavtale mellom De regionale helseforetak og 

Legeforeningen om avtalepraksis for spesialister § 11.1.   

  

Nevnte bestemmelse i rammeavtalen har, for så vidt gjelder overdragelse og 

nemndsbehandling slik ordlyd:  

  

«Ved opphør kan fratredende lege/boet kreve overdratt praksis til den lege 

som overtar hjemmelen.   

  

RHF er ikke en part i det økonomiske oppgjøret mellom fratredende 

lege/boet og legen 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 avtale påvirkes.   

  

Til praksis regnes relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og 

kompensasjon for opparbeidet praksis. Dersom legen har påtatt seg 
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oppdrag utenom avtalepraksis regnes 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 fratredende 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 rettighetene etter 

Rammeavtalen for så vidt det gjelder overdragelse av praksis.   

  

Tiltredende lege som ikke medvirker til nemndsbehandling, skal anses for 

å ha trukket seg for så vidt det gjelder tildelingsprosessen.   

  

Retningslinjer for nemndsbehandling, herunder utgiftsfordeling, 

utarbeides av Legeforeningen. Utgifter og tilrettelegging ved 

nemndsbehandling er RHF uvedkommende».    

  

Parter er xxx (selger) og xxx (kjøper).   

   

Partene har ikke blitt enige om hvilket vederlag xxx skal betale til xxx i 

anledning overdragelsen av spesialistpraksisen og har derfor bedt om at dette 

fastsettes av nemnda.   
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Nemndas sammensetning er i henhold til oppnevning av Den norske 

legeforenings sentralstyre. Nemndas leder for anledningen er advokat Kjersti 

Patricia Amundsen, som er vara for den faste lederen advokat Nils Grytten. 

Ingen av partene har reist innsigelse mot sammensetningen.  

  

Sentralstyret i Legeforeningen har gitt retningslinjer som gjelder for 

nemndsbehandling ved overdragelse av privat spesialistpraksis med driftsavtale. 

Nemnda har lagt disse, samt voldgiftslovens ufravikelige bestemmelser, til 

grunn for sitt arbeid med saken.   

  

Partene har fri rådighet over sakens gjenstand og nemnda kan ikke treffe en 

avgjørelse som går utenfor partenes påstander (krav/tilbud).  

  

Det ble avholdt befaring og møte i praksisen 11. mai 2022. Til stede var en 

fulltallig nemnd og begge sakens parter.  

  

I forkant av møtet hadde begge parter innsendt skriftlige redegjørelser for sitt 

syn på saken supplert med diverse dokumentasjon om praksisen, slik utbedt fra 

nemndas side.   

  

Under møtet fikk begge parter anledning til å muntlig supplere sine skriftlige 

uttalelser og besvare konkrete spørsmål fra nemnda.   

  

Nemnda har kommet frem til en enstemmig avgjørelse. Avgjørelsen er basert på 

sakens dokumenter og befaringen/møtet med partene.  

   

II. SAKENS FAKTUM  

  

Type praksis  

Spesialistpraksis oftamologi. Praksisen er en del av en gruppepraksis med 3 

øyeleger. Gruppepraksisen er organisert som et aksjeselskap; xxx AS (xxxAS). 

Selger eier sine aksjer i xxxAS gjennom et holdingselskap; xxx AS   

  

Legene/aksjonærene i xxxAS eier i dag hver 1/3 av aksjene.  

  

Lokaler, beliggenhet  

Spesialistpraksisen er beliggende på et senter med forretninger og kontorer og 

ulike helsevirksomheter, på xxx, sentralt i Oslo. Det er heis i bygget og 

legesenteret er dermed tilgjengelig for rullestolbrukere. I tillegg er det en 

vareheis med båretransportmulighet.  
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Samlet er lokalene på 523 kvm BTA og består av:  

  

- Venterom   

- Resepsjon/ekspedisjon   

- 2 undersøkelsesrom   

- 3 legekontorer som er i bruk  

- 1 ekstra venterom for pasienter det er gjort forundersøkelser på  

- 1 legekontor som for tiden brukes som lagerrom  

- 1 optikerkontor som leies ut  

- 1 ekstrakontor for hjelpepersonellet  

- Laser-rom  

- Småkirurgirom/Skiftestue med tilknyttet avlastningsrom  

- Synsfelt-rom  

- Lagerrom (et vanlig og et lite)  

- Skrivestue/telefonrom  

- Garderobe med vask   

- Pasienttoalett tilrettelagt for rullestolbrukere  

- Toalett for ansatte  

- Vaskerom  

- Pauserom/lunsjrom  

- Div. smårom; pasienttoalett, skifterom/garderobe, lager, bøttekott  

- Terrasse  

  

Avtalt årlig leiesum fra mars 2022 er kr 1 307 500, pluss andel av fellesutgifter. 

Leieavtalen løper til februar 2027, med mulighet for videre forlengelse.   

  

Personell  

Hjelpepersonellet består av 6 ansatte i tilsammen 5,3 årsverk. To er 

helsesekretærer.  De øvrige har ulik bakgrunn innenfor blant annet ledelse, 

regnskap, kundeservice og resepsjon.    

  

To av de ansatte har vært sykmeldt lenge, men er nå tilbake.  

Ansatte har regelmessig teams-møter ca 1 gang/mnd.   

Personalmøter er ca 3-4 ganger i året og ekstra v/behov.  
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Systemer i praksisen, avtaler  

Legesenteret bruker System X journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. 

Videre benyttes Convene betalingsløsning.   

  

Kontorrutiner  

De ansatte er opplært til å kunne utføre alle oppgaver som hører under 

hjelpepersonellet, men har hver sine hovedansvarsområder, eksempelvis 

henvisninger, kontakt System X, mail, tolkebestilling, teknisk utstyr, telefon, 

miljø, og resepsjon  

Legene vurderer fortløpende innkomne henvisninger og vurderer hastegrad, 

inkludert evt ø-hjelp, og hvilke undersøkelser som skal foretas i forbindelse med 

konsultasjon.  

Ansatte (men også leger) kaller inn pasienter; gjerne i form av brev+sms.  

De ansatte utfører planlagte forundersøkelser før pasienten undersøkes av øyelege. 

Dersom noe er av mer vanskelig karakter konsulterer de hverandre, evt. legen 

pasienten skal til.  

Pasientgrunnlaget,  

Det er stor pågang av pasienter til legesenteret. Antall konsultasjoner fra og med 

november 2020 til og med oktober 2021 var 5262. En stor andel, anslagsvis 70 - 

80 % er kronikere, de øvrige er nyhenviste og pasienter tiltrengende øyeblikkelig 

hjelp.  

  

Kontinuitet/fravær  

Selger har drevet praksisen siden siste del av 80-tallet, hvorav i gruppepraksis 

med 3 øyelegehjemler siden 2002.  Selger har hatt vikar siden 2 november 2021.  

Frem til februar vikarierte en tidligere hjemmelshaver ved legesenteret, deretter 

har det vært en annen vikar.  

  

Økonomiske forhold  

Det er fremlagt årsregnskap for xxx for 2019 g 2020.  I tillegg er det oppgitt 

regnskapstall for xxx for de foregående årene tilbake til 2015 og for 2021, samt 

for xxxAS for årene 2018-2021.Det er vanskelig å få et eksakt bilde av 

økonomien, fordi nemnden ikke har grunnlag til å etterprøve hvordan inntekter 

og utgifter er postert i de to selskapene.    

I xxx AS har det i tidligere år også vært inntekter fra annen virksomhet.  De siste 

to årene opplyser selger at inntektene i selskapet utelukkende er fra 

spesialistpraksisen.  Hun opplyser også at posten «Andre driftskostnader» i xxx 

regnskap ikke er relatert til xxxAS.  Tallene for 2020 og 2021 ser i så fall, etter 

nemndens beregninger, slik ut:  
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2020  

Omsetninger pasienter:  4 931 080  

Driftstilskudd:    1 395 300  

Sum inntekter:    6 326 380  

Driftskostnader:    1 902 762  

Driftsresultat:    

  

2021  

4 423 618  

Omsetning pasienter  5 705 341  

Driftstilskudd:    1 433 675  

Sum inntekter:    7 139 016  

Driftskostnader:    2 186 992  

Driftsresultat    4 952 024  

  

Utgiftene for 2022 kommer til å bli en del høyere pga økt husleie, selv om 

leiearealet reduseres.  

Utstyr/inventar:  

Medisinsk utstyr, inventar og møblement på selgers kontor eies av xxx AS. I 

tillegg kommer andel av «fellesutstyr/inventar» i xxx øyelegesenter AS, der xxx 

AS aksjeandel er 1/3. Utstyret på de øvrige øyelegers kontor er ikke inkludert idet 

det er eiet av den enkelte lege.   

Det meste av medisinsk utstyr er leaset, f.eks. kamera, OCT og laser. Noen 

leasingavtaler er utløpt, andre er i ferd med å løpe ut, mens for atter andre, 

utløper avtalene i løpet av noen år.   

Utstyret på selgers kontor består av undersøkelsesunit med spaltelampe, 

autoforopter, autorefraktor og prosjektor. I øvrig noe mindre utstyr som linser, 

dertil datautstyr og noe inventar. Kunst omfattes ikke av overdragelsen.   

Det foreligger ikke en fullstendig oversikt over utstyr, inventar, o.a., med 

anskaffelsestidspunkt, innkjøpspris mv. Nemnda har imidlertid fått seg forelagt 

en oversikt over leasingavtalene, både tidligere og løpende. F.eks. ble 

spaltelampen, av merke Rodenstock, refraksjonsenhet og prosjektor, leaset i 

2010.  

Av fellesutstyret nevnes, to autoperimetre, kamera, to lasere og OCT. Som nevnt 

er det meste av dette leaset. Noe tilbake til 2006, mens av nyere utstyr kan 

nevnes laser som ble leaset i 2021 og funduskamera leaset i 2020. Det er også en 
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eldre undersøkelsesunit i utstyret som eies av xxx Øyelegesenter AS. For øvrig 

er inventar, datautstyr, ikke medisinsk utstyr også gjenstand for overdragelse.   

Nemnda noterer seg at posten avskrivninger er svært lav, noe som gjenspeiler at 

utstyret som er anskaffet er fortløpende leaset med dertil høye leasingkostnader i 

regnskapet.  

Attraktivitet  

Det var 14 søkere til hjemmelen.  

Senteret har en meget god og sentral beliggenhet i en tett befolket del av byen.  

  

Andre forhold  

Aksjene i xxxAS inngår i overdragelsen fra xxx AS til kjøper.  Nemnda skal 

imidlertid ikke verdsette aksjer, men opparbeidet praksis og inventar/utstyr. Det 

faller utenfor både nemndens mandat og kompetanse å verdsette aksjer.  

Nemnda legger til grunn at aksjene inngår i den totalsummen som nemnda 

fastsetter.  

  

III.  PARTENES ANFØRSLER  

  

Fratredende lege, xxx, har i korthet anført:  

  

• Selger har drevet praksisen siden slutten av 80-tallet uten annet enn vanlig 

fravær. Siden november 2021 har vikar drevet praksisen.  Seløger har da 

bidratt aktivt som medhjelper og tilrettelegger.  

• Lokalene er sentralt beliggende på xxx, med lett tilgang uansett 

adkomstsmåte  

• Det er svært god pasienttilgang, siste år har det vært 5262 konsultasjoner  

• Praksisen er veldrevet og med gode kontorrutiner.  

• Det er dyktige ansatte med hver sine hovedansvarsområder  

• De ansatte har vært ansatt ved legesenteret siden henholdsvis 2015, 2017, 

2019 og 2020.  

• Selger har vært tilgjengelig før Ø-hjelp telefon hele tiden.  

• Pasientsammensetningen er variert:  

Alle aldre og alle pasientkategorier; en del kronikere f eks. glaukom og  

diabetes mellitus samt maculadegenerasjon, men også 

cataractutredning, generelle utredninger, tåreproblematikk, 

øyelokksproblematikk, chalazion etc. Det er stor pågang av henvisninger 

til klinikken. Det har ikke redusert pasienttilgangen at selger ikke lenger 

har rett til å utføre cataractoperasjoner.   
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• Leieavtalen fra 2022 innebærer høyere leie, men dette oppveies av høye 

inntekter fra praksisen.  

• Dette er en praksis med stor omsetning, og ny hjemmelshaver  har gode 

muligheter for det samme. Etter at cataractoperasjoner opphørte i 2019, 

har omsetningen i praksisen øket.  

• Selgers omsetning i 2020 var ca. kr. 6,3 mill. og i 2021 ca. kr. 7,1 mill., og 

andel administrasjonskostnader til xxx Øyelegesenter AS har de siste 

årene ligget på ca. 26-27 % av omsetningen.  

• Dersom selgers praksis har «dårlig rykte» vises det ikke på omsetning, 

tvert imot.   

• Det er meget godt pasientgrunnlag; mange kronikere men også mange 

ny-henvisninger både fra fastleger, optikere, sykehus, øyeavdeling OUS  

og andre øyelegekolleger. Ny hjemmelshaver kommer til «dekket bord» 

fra dag 1  

• En av de andre øyelegene ved senteret solgte sin praksis (deleliste) i 2014 

for kr 3 mill. En annen solgte sin praksis ved xxx Øyelegesenter i 2018 

(også deleliste) for kr. 3,2 mill.   

• En av legene ved et annet øyelegesenter i nærheten solgte sin praksis 

høsten 2020 for kr 3,3 mill, og ytterligere to hjemler ble solgt for kr. 3,2 

mill./stk. i løpet av de siste årene.  

  

Selger har overfor nemnda bedt om at kjøpesummen fastsettes til kr 3 500 000, 

fordelt på kr 1 000 000 for inventar/utstyr og kr 2,5 mill. for opparbeidet praksis.  

I utkast til avtale som er forelagt kjøper er summen fordelt slik: Utstyr 

200 000, goodwill 800 000, aksjer 2 500 000.   

  

*******  

  

Tiltredende lege, xxx, har i korthet anført:  

• Fratredende hjemmelshaver er fratatt sin refusjonsrett overfor Helfo   

• Kjøper har via samtaler med personer i tillitsmannsapparatet fått 

forståelsen av at det til praksisen knytter seg en del negative forhold som 

bør avklares.  Praksisen har et dårlig rykte.  

• Selger har opptrådt på en måte som ikke inngir tillit til de opplysninger 

hun gir, noe som har vanskeliggjort forhandlingene. Hun mistet 

refusjonsretten, og har forsøkt å få tilgang til regningskort mens hun 

hadde vikar.  
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• Driftsutgiftene ved legesenteret er meget høye.  Til sammenligning er 

driftsutgiftene for et annet Øyelegesenter i etasjen over omtrent 

halvparten. Et annet øyelegesenter i nærheten ligger på samme nivå.  Det 

øyelegesenteret er kjent for å være topp utstyrt og moderne.  

• Det er 6 ansatte sekretærer ved xxx øyelegesenter, hvorav 4 i 100% og 2 i 

80%. Det vil si nesten 2 sekretærer per lege. Til sammenligning har man 

ved sist nevnte øyeklinikk ansatt 3 sekretærer og en optiker, dvs 1 

støttepersonell per lege. Ingen av sekretærene ved xxxAS har 

spesialutdannelse som optiker, ortoptist eller sykepleier, hvilket man har 

ved mange øyeklinikker. Det er derfor begrenset hvilke 

effektiviseringstiltak man kan iverksette på det viset.   

• I regnskapet til xxx AS  for 2021 står det i tillegg til driftsutgifter til 

xxxAS en post på driftsutgifter på 685.401. Hvor stor del av dette som må 

påregnes å videreføres av fratredende vites ikke.   

• Det er vanskelig å få oversikt over de økonomiske forholdene vedrørende 

denne praksisen.   

• I regnskapet til xxx AS kan det synes som regnskapet inkluderer både 

fratredende og hennes ektefelle. De er også aksjonærer i andre selskaper 

med stor omsetning.  To av dem har samme forretningsadresse  

som xxxAS.  Samlet sett er det derfor vanskelig å ha tillit til de 

opplysninger fratredende lege gir.  

• Det er nettopp omsatt 4 hjemler ved øyelegesenteret i etasjen over, alle til 

fast pris på 3,35 mill (hvorav 1,1 mill som aksjer). Det er også nylig 

omsatt en hjemmel for kr 3,3 mill ved det andre øyelegesenteret omtalt 

over.     

• Siste gang det var nemnd vedr. avtalepraksis i øyesykdommer var i 2019 

(Akershus) hvor fratredende krevde 3,5 mill. Nemnd fastsatte beløpet til 

2,4 mill.   

• 2 hjemler har tidligere blitt omsatt ved xxxAS i løpet av senere år, begge 

junior- senior avtaler. Den første ble solgt for kr 3,0 mill hvorav 2,4 mill 

for aksjer og 600.000 NOK for utstyr. Den andre ble solgt for 3,2 mill 

hvorav 2,2 mill i aksjer og 800.000 NOK i goodwill og 200.000 NOK for 

utstyr.   

• Prakisene  ved begge de andre to øyelegesentrene ansees som betydelig 

mer attraktive enn ved xxxAS bla pga følgende forhold:  

- Mye lavere driftsutgifter   

- Ved en av klinikkene er alle legene deleiere i operasjonsstuen - Den 

andre klinikken er topp moderne utstyrt.  

• Selgers krav innebærer en aksjeverdi på 2,5 mill. Det er økonomisk 

gunstig for selger med høy aksjeverdi, og økonomisk ugunstig for 

kjøper/tiltredende å kjøpe som aksjer. I og med at «goodwill» og 
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materiell/utstyr er avskrivbart og ikke aksjer vil en aksjepris på 2,5 mill 

tilsvare en ca 25% høyere «goodwill»/utstyr pris, dvs. 3,125 mill. Det vil 

si at prisen hun fordrer reelt for tiltredende er på ca 4,125 mill. Til 

sammenligning fastholder majoriteten ved den andre øyeklinikken i 

nærheten at aksjeverdien skal være lik kostpris (dvs ca 30.000 NOK).   

• Kjøper viser også til Legeforeningens hjemmeside sier under fanen: 

«Kjøp og salg av legepraksis drevet i et aksjeselskap eller ansvarlig 

selskap»:   

«det vanlige er at aksjene i en overdragelse hvor selve praksisen ligger i 

enkeltpersonforetaket verdsettes til kostpris. Altså det selger betalte for 

aksjene i sin tid.»     og videre:                                                                                            

«En annen viktig forskjell mellom aksjer/andel og innmat er at kjøperen 

påtar seg større risiko ved kjøp av aksjeselskapet/selskapsandel fremfor 

de enkelte eiendeler. Fra kjøpers ståsted vil dermed aksjekjøp generelt sett 

medføre større risiko enn innmatskjøp, fordi han samtidig også overtar 

alle forpliktelser og ansvar som ligger i selskapet. Det kan medføre at 

selve prosessen rundt salget blir en helt annen.»   

• Verdien av aksjeposten som xxx har i xxx øyeklinikk i deres eget 

regnskap til Brønnøysenteret er oppført til en verdi av 55.905 ,og nå 

avkreves 2,5 millioner for de samme aksjene.   

• Det har vært utfordringer vedrørende arbeidsmiljø/flyt pga sykefravær.   

• Utstyret på fratredende leges eget kontor framstod tilårskommet og av 

begrenset verdi.   

• Det syntes være begrenset utstyr for undersøkelse av barn.  

• Øyelegesenteret bruker system X som skal fases ut så raskt som mulig. 

Det vil bli en utfordring å bytte journalsystem.   

Kjøper har bedt om at kjøpesummen fastsette stil kr 1 500 000, fordelt med  kr 

1 300 000 på opparbeidet praksis og kr 200 000 på inventar/utstyr.    

  

IV.  NEMNDAS VURDERING  

  

Nemnda skal med bindende virkning for partene fastsette verdien på utstyr og 

inventar samt vederlaget for opparbeidet praksis i anledning overdragelsen 

mellom partene.   

  

Utstyr/inventar  

Hva gjelder utstyr og inventar bemerker nemnda som et utgangspunkt 

innledningsvis at det ikke foreligger fastsatte eller omforente kriterier for 
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verdifastsettelse av brukt legeutstyr. Den reelle markedsverdien for slikt utstyr er 

vanskelig å anslå med nøyaktighet.  

  

Nemnda må i stor grad basere sin vurdering på et skjønn. Dette skjønnet vil først 

og fremst ta utgangspunkt i utstyrets bruksverdi implementert i den praksis som 

er gjenstand for overdragelse mellom partene.  

Nemnda har mottatt begrenset informasjon om innkjøpspriser og 

innkjøpstidspunkt på̊̊̊  utstyret og inventaret. Noe er leaset. Selv om utstyret er 

regnskapsmessig avskrevet, kan det fortsatt ha en bruksverdi. Samtidig vil 

restverdien av eldre utstyr være preget av at det er utidsmessig, med større 

sannsynlighet for å måtte skiftes ut og med begrenset tilgang til reservedeler om 

det skulle bryte sammen. Noe av det er av slik alder at det har svært liten verdi i 

dag.   

Xxx AS fremstår, imidlertid, som velutstyrt. Utstyr man forventer i en moderne 

øyelegevirksomhet finnes og vil bidra til en rasjonell og faglig god drift.  

Leasing-oversikten viser at utstyret skiftes ut/oppgraderes regelmessig.  

Datautstyr har kort levetid og verdien taper seg raskt. Inventaret har begrenset 

verdi selv om det fremstod både som funksjonelt og tiltalende.   

Oppsummert, og basert på̊̊̊  ovenstående, finner nemnda skjønnsmessig at verdien 

av utstyr/inventar på selgers kontor settes til kr 150 000. Fellesutstyr/-inventar 

settes til kr 1 800 000 kr, dvs kr 600 000 som hører til selgers andel. Nemnda 

fastsetter på denne bakgrunn en samlet verdi av utstyret og inventaret som er 

gjenstand for overdragelse, til kr 750 000.   

  

Opparbeidet praksis  

  

Hva gjelder verdien av opparbeidet praksis, viser nemnda innledningsvis til at 

selve driftstilskuddshjemmelen ikke er gjenstand for overdragelse, men tildeles 

av det regionale helseforetaket gjennom et forvaltningsvedtak etter forutgående 

utlysning.  

  

Vurderingen av «opparbeidet praksis» skal ikke baseres på rent 

forretningsøkonomiske kriterier 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 han overtar en opparbeidet praksis, fremfor å starte praksis uten slikt 

grunnlag. Regelverket er et kompromiss mellom fratredende leges krav på et 

økonomisk oppgjør for overdragelse av opparbeidede verdier i sin praksis, mot 
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rekrutteringshensyn og ønsket om at den best kvalifiserte lege skal gis mulighet 

til å starte opp i en praksis.   

Overdragelsen mellom partene i denne saken skjer innen et avtaleregulert system 

hvor selgers rett til å få overdradd sin praksis er koblet opp mot det offentlige 

tildelingsvedtaket til overtagende lege.   

Vi står ikke overfor en ordning med fri omsetning, altså at fratredende lege kan 

selge til den han vil/høystbydende. Selger må forholde seg til den legen 

helseforetaket utpeker, basert på egnethet og kvalifikasjoner.   

I retningslinjene som Legeforeningen har utarbeidet for hvordan nemnda skal 

foreta verdivurderingen, fremkommer at verdien skal fastsettes på grunnlag av 

en skjønnsmessig vurdering hvor en bl. a. vektlegger følgende relevante 

kriterier:  

• Kontinuitet   

• Type praksis (gruppe- eller solo)   

• Kontorrutiner   

• Opplært personell   

• Attraktivitet/ beliggenhet   

• 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 overlatt 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.  

Det var 14 søkere til hjemmelen da den ble utlyst. Dette viser stor interesse i 

markedet.  

Praksisens beliggenhet sentralt ved xxx i Oslo anses som meget attraktiv. xxx er 

et knutepunkt for offentlig transport og det er rikelig parkeringsmulighet rett 

utenfor. Lokalene er greit tilgjengelige også for rullestolbrukere, og tilgjengelige 

for ordinær båre.   

Klinikkens lokaler er egnet for formålet, og fremstår rene, ryddige og ordentlige.  
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Nemnda har ikke forutsetninger til å vurdere årsaken til ulik leie for de to 

legesentrene i samme bygg, men er enig med kjøper i at husleien er høy. 

Ulempen med dette oppveies delvis av den høye omsetningen.     

Kjøper har fremholdt at legesenteret ikke har en operasjonsstue, og derfor ikke 

kan gjøre operasjoner etter avtale med det regionale helseforetaket.  Nemnda ser 

det slik at det ville vært et pluss om det var operasjonsstue, men at det ikke 

trekker verdien særlig ned at det ikke er.  I lokalene er det dessuten et stort, ledig 

kontor, som kan tilrettelegges for småkirurgi, om kjøper skulle ønske det.  

Fratredende lege har opplyst at det ikke ble noen nedgang i pasientpågang og 

omsetning som følge av at hun mistet retten til å utføre cataractoperasjoner i 

2019. Selger har tvert imot anført at omsetningen har økt etter at hun sluttet å 

utføre cataractoperasjoner.  

Nemnda legger til grunn at det ikke kan gjøres trekk i verdien for en praksis uten 

rett til å foreta cataractoperasjoner, når hjemmelen er utlyst uten denne 

muligheten.  

Nemnda har ikke grunnlag for å fastslå hvorvidt fratredende leges tap av 

refusjonsrett har påvirket driften av praksisen negativt, men legger til grunn at 

tilbudet til pasientene ikke har blitt redusert pga dette, siden praksisen har vært 

ivaretatt av vikar helt siden november 2021.  Praksisen har imidlertid vært 

drevet av to ulike vikarer det siste halve året. Selv om pasientene er godt 

ivaretatt, er diskontinuitet et moment som trekker verdien noe ned.  

Det er ikke opplyst om noen form for kontinuitetsbrudd i praksisen før i 

november 2021, da selger ble fratatt refusjonsretten. Tvert i mot har selger god 

kontinuitet gjennom mange år.  

Selger opplyser at det er høy aktivitet i form av stor pågang av pasienter.   

Nemnda har ingen grunn til å betvile dette. I mangel av oversikt over 

konsultasjoner i 2022 legger nemnda til grunn at selgers opplysninger stemmer.  

Omsetningen de to foregående årene viser høy omsetning. Nemnda har en viss 

forståelse for kjøpers usikkerhet med hensyn til økonomien, da det i xxx AS´ 

regnskap kun er en post, «salgsinntekter».  Fratredende lege har opplyst at for 

årene 2020 og 2021 er alle inntektene fra øyelegepraksisen.  Nemnda legger 

dette til grunn som en forutsetning for sin vurdering.  

Kjøper har anført at det er så stort tilfang av pasienter som trenger øyelege at det 

ikke er behov for å overta en innarbeidet praksis for å få pasienter.  Nemnda er 

ikke enig i at man like gjerne kan starte på bar bakke.  Det har en stor verdi å tre 
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inn i en veletablert, sentralt beliggende praksis med kolleger og opparbeidede 

rutiner og opplært hjelpepersonell.  

Praksisen er en gruppepraksis, noe som tilsier en høyere verdi enn for en 

solopraksis.  

Hva gjelder hjelpepersonellet er det høyere dekning enn gjennomsnittet.  Selger 

opplyste at dette er valgt for at pasientene får gjort en rekke forundersøkelser før 

de treffer legen. Dette bidrar nok til det forholdsvis høye tallet på 

konsultasjoner. Blant de seks ansatte er det ingen optiker, ortoptist eller 

sykepleier. Dette har en viss negativ innvirkning på verdien, uten at det gir stort 

utslag.  

Journalsystemet må byttes ut. Dette er både tidkrevende og kostbart, og fører til 

redusert drift i en periode.  

Selger har som støtte for sitt prisforlangende vist til andre spesialistpraksiser 

innen dette fagområdet som nylig har blitt omsatt.   

Kjøper har vist til de samme overdragelser som selger, og argumentert for 

forskjellene mellom dem og herværende sak, samt at juniorleger gjerne strekker 

seg langt for å unngå konflikt.   

Ingen av de omtalte overdragelsene har vært avgjort ved nemnd. Nemnda 

kjenner derfor ikke til de konkrete omstendigheter for prisfastsettelsen i disse 

sakene, og om kjøpesummen er fastsatt på bakgrunn av de kriterier som nemnda 

er henvist til å benytte eller om det er andre hensyn som har ledet til den pris 

partene har blitt enige om. Det er derfor vanskelig for nemnda å legge de 

refererte kjøpesummene til grunn som tunge føringer for nemndas vurdering.  

Nemnda har vurdert verdien av denne praksisen opp mot tidligere 

nemndavgjørelser innen samme fagområde, uten å finne direkte sammenlignbare 

saker.  

Kjøper har anført at praksisen av ulike grunner har et negativt rykte.  Dette er 

forhold som det er vanskelig for nemnda å vurdere.  Det er imidlertid et faktum 

at selger har mistet refusjonsretten fra HELFO, noe som kan bidra til å påvirke 

anseelsen til praksisen i negativ retning. Det har følgelig, i en viss utstrekning, 

også påvirket størrelsen på vederlaget kjøper skal betale for praksisen. Videre er 

driftsutgiftene svært høye, og det er en viss usikkerhet om inntektssiden pga 

manglende dokumentasjon.    



  15  

Disse forhold til tross overtar kjøper en godt innarbeidet spesialistpraksis innen 

fagområdet. Nemnda legger til grunn at tiltredende part vil ha full aktivitet og 

gode inntekter fra praksisen fra første dag.   

Basert på denne samlede bakgrunn anser nemnda at selgers prisforlangende er 

noe for høyt, mens kjøpers tilbud er langt fra å reflektere verdien i den praksis 

han overtar.   

Etter en samlet vurdering er nemnda kommet til at opparbeidet praksis i denne 

saken, skal settes til kr 2 000 000   

Samlet blir kjøpesummen dermed kr 2 750 000  

Særlige om aksjene og premisser for nemndens avgjørelse  

  

Hvordan aksjene skal prises er et tvistetema mellom partene. Uenigheten skyldes 

i stor grad den skattemessige virkning av om en verdi ligger i aksjen, eller i 

opparbeidet praksis eller inventar/utstyr. For selger er det ønskelig med høy 

aksjeverdi, for kjøper motsatt.   

Selger har vist til verdsettelsen av aksjene ved tidligere overdragelser ved 

samme senter, mens kjøper har vist til overdragelser ved andre, sammenlignbare 

øyelegesentere.   Kjøper har også vist til Legeforeningens anbefaling. Og mener 

at salg til juniorleger ikke gir et riktig bilde av reell verdi, fordi en juniorlege 

gjerne vil føle seg forpliktet til å godta det som kreves.     

  

Nemnda kan desverre ikke løse denne uenigheten mellom partene.  

Nemndas mandat er å sette en verdi på opparbeidet praksis og inventar/utstyr. 

Nemnda har heller ikke kompetanse til å bestemme verdien av aksjer. Disse 

forutsettes overdratt innenfor rammene av nemndas avgjørelse.   

  

Som forutsetning for nemndas avgjørelse og kjøpers betalingsplikt ligger at 

selgers aksjer i xxxAS overføres til kjøper uten andre kostnader for kjøper enn 

det som er fastsatt som kjøpesum i denne avgjørelse.  

  

Betalingsfrist  

Kjøper overtok hjemmelen 01.06.2022.  

  

Kjøpesummen forfaller til betaling 06.07.2022  

  

Fordeling og fastsettelse av nemndskostnader  

Nemnda ser ikke grunn til å fravike hovedregelen om at nemndutgiftene deles 

likt. Nemnda har forståelse for at det har vært vanskelig for kjøper å få 
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kontrollerbar informasjon om blant annet økonomiske forhold, og at han har hatt 

en usikkerhet også omkring andre forhold.  Tilbudet er imidlertid langt unna 

nemndens resultat. Selger har på sin side fremsatt et krav der totalbeløpet ikke er 

så langt fra nemndas avgjørelse, men fordelingen på inventar/utstyr og 

opparbeidet praksis er blandet sammen med forventet verdi på aksjene.  

Kostnadene med nemndas behandling av saken fordeles derfor på partene i tråd 

med hovedregelen i retningslinjene med en halvpart på hver.   

  

  

V. SLUTNING  

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 2 750 000 - fordelt med kr 750 000 for utstyr 

og inventar og kr 2 000 000 for opparbeidet praksis.  

2. Kjøpesummen forfaller til betaling en måned fra dato for nemndens 

avgjørelse, under forutsetning av at aksjene samtidig overføres til kjøper.  

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

omkostninger ihht fakturaer.  

Avgjørelsen er på alle punkter enstemmig.  

Oslo/Bergen/Harstad 06.06.2022  

  

  

              

Kjersti P. Amundsen     Christian Bjune     Arve Kristiansen  
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