
PROTOKOLL 

FOR 

VOLDGIFTSAVGJORELSE 

Tirsdag 21. november 2006 ble det avholdt nemndsmøte i Legenes Hus, Oslo. 

Nemndas sammensetning: Advokat Nils Grytten 

Lege Åse Nomes 

Lege Seyed Omid Hosseini 

Parter: 

Tilstede: Nemndas medlemmer og partene 

Forhandlingene startet ca kl 17.15. Det forelå ikke habilitetsinnsigelser mot nemndas 

sammensetning. Partene erklærte at nemndas avgjørelse er bindende og har status som en 

voldgiftsdom, jf lov om voldgift. 

Partene fikk ordet hver sin gang hvor de redegjorde for sitt syn på saken og nedla påstand i 

henhold til tidligere inngitte skriftlige innlegg. 



Med bakgrunn i partenes muntlige redegjørelser, sakens dokumenter og forutgående 

rådslagning og sirkulasjonsbehandling blant nemndas medlemmer, ble det den 28. november 

2006 avsagt slik 

I. 

Saken gjelder tvist om vederlag i forbindelse med overdragelse av allmennlegepraksis 

innenfor fastlegeordningen i Ås kommune. Selgende part, lege , har for 

nemnda krevd at vederlaget skal settes til kr 661 800,-, inklusive utstyr og inventar. Kjøpende 

part, lege , har tilbudt kr 300 000,-. 

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

går utenfor partenes påstander. 

Nemnda konstaterer at partene ikke har lyktes å bli enige om betingelsene - prisen - for 

overdragelsen og at overdragelsessummen dermed må fastsettes av nemnd i henhold til 

Rammeavtale mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene pkt 5.6. 

Rammeavtalens pkt 5.6 har slik ordlyd: 

"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. 

Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbel0pet innen 5 uker 

etter at kommunens tilbud er mottatt, fastsettesprisen av nemnd (voldgift). 

Nemnden(e) oppnevnes av Legeforeningen. Nærmere retningslinjer for 

nemndsbehandlingen utarbeides av Legeforeningen. Legeforeningen kan også gi 

nærmere regler om bortfall/reduksjon av rett til kompensasjon for opparbeidet 

praksis, J: eks for tilfeller der praksisen har vært drevet i kommunens lokaledmed 

kommunens personell. 



Utgifter og tilrettelegging i forbindelse med nemndsbehandling er kommunen 

uvedkommende. 

Dersom kommunens tilbud ikke aksepteres innen 5 uker etter at tilbud er gitt, kan 

kommunen trekke tilbudet tilbake og behandle saken på nytt. 

Frist for oppstart av praksis avtales mellom legen og kommunen. Dette skal ikke ha 

konsekvenser for tidligere avtaleinnehavers rett til oppgjør for inventar, utstyr og 

kompensasjon for opparbeidet praksis. " 

Sentralstyret i Den norske lægeforening har fastsatt Retningslinjer for nemndsbehandling ved 

overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen. Nemnda har lagt disse til grunn for sitt 

arbeid med saken. 

Tvisten mellom partene gjelder så vel prisen for utstyret i legepraksisene som verdien av 

opparbeidet praksis. 

11. 

Nemnda legger følgende faktum til grunn: 

Ås kommune har snaue 15 000 innbyggere. I kommunen er det 11 allmennleger innenfor 

fastlegeordningen. 

har drevet den aktuelle allmennpraksis i Ås fra 1983. Siden 1986 i 

nåværende kontorlokaler. Praksisen er den nesteldste i Ås. Pr i dag er den drevet som en 

solopraksis, men i enkelte perioder har den også vært drevet som en 2-legepraksis. 

Ved innføringen av fastlegeordningen fastsatte iistetaket til 600. Siden har 

listen vært stengt og listetaket har gradvis blitt senket til 530. har de siste årene 

hatt nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom. En vikar tiltrådte i praksisen i juni 2005 og 

listen ble åpnet til 800. Etter åpningen har det vært økt tilstrømning av pasienter på listen. Pr. 

1. oktober 2006 er tallet 702. Det har vært noe nedgang etter dette, sannsynlig delvis som 

følge det forestående skiftet i praksisen. 



I praksisen er det ansatt en offentlig godkjent helsesekretær med 5 års erfaring. Hun har vært 

ansatt i denne praksisen siden 1. mai d.å. Hennes lønn er pr år på kr 127 500,- med tillegg av 

sosiale utgifter samt godtgjørelse for arbeidstøy. Det er inngått skriftlig arbeidsavtale både for 

helsesekretæren og for ansatt rengjøringshjelp. 

Legepraksisen er lokalisert ved Ås togstasjon. I nærheten er også bussholdeplass, og en rekke 

andre offentlige instanser. Det er tilgang til parkering og tilkomst for bevegelseshemmede. 

Lokalene er på 63,5 kvm og ble fornyet i 2001. I 1986 ble det montert lyddører og lydvegger. 

Det er montert markiser og ventilasjonsanlegg. Det er eget WC i tilknytning til venterommet. 

Leieprisen er kr 1 250,- pr kvm pr år. Inklusive i leiebeløpet er fellesutgifter for parkering, 

heis, ventilasjon, rengjøring av fellesareal, snørydding mv. Leien er eksklusive strøm. Lokalet 

består av ett stort og ett lite legekontor, venterom, lagerrom og forkontor. Kjøper kan tre inn i 

leieavtalen på eksisterende vilkår. 

Det er fremlagt oversikt over praksisens utstyr og inventar. Det er brukerterminaler tilknyttet 

dataanlegget på to av kontorene og datauttak på det "lille" legekontoret. Nettverket for data og 

telefon ble installert i 2001. Utstyret må anses å være fungerende og egnet, og om enn ikke på 

alle punkt tidsmessig, så fjdler det de nødvendige behov i en allmennlegepraksis.. 

Praksisen har Winrned journalsystem. Det er inngått supportavtaler med software- og 

hardwarelevarøndør samt for telefonsystemet. 

ble 50 % uføretrygdet i 2001. Som følge av dette har arbeidet på halv tid i 

praksisen. Siden l .  juni 2005 har kontoret blitt drevet av vikar. 

Det har vært avtaler om fraværsdekning med tre andre leger i kommunen. 

Det er fremlagt næringsoppgaver for de siste tre år og disse gir følgende oppstilling: 

I 2003 var det en bruttoomsetning i praksisen på kr 890 520,-. Inklusive i dette beløpet var 

innbetalinger av fellesutgifter til kontoret fra annen kollega med kr 196 1 OS,-. 

Driftskostnadene samme år var kr 620 635,- noe som ga et driftsresultat på kr 269 985,-. 



I 2004 var driftsinntektene på kr 654 806-, driftskostnadene på kr 462 694,- som gir et 

driftsresultat på kr 192 1 1 1 ,-. Korrigert for kostnader som ikke er praksisrelevante ville 

resultatet lagt på 227 150. 

I 2005 arbeidet det vikar i praksisen fra juni. Samlet var det i praksisen en omsetning på 

693 397,-, driftskostnader på 378 7564,-, noe som gir et resultat samlet på 3 14 643,-. 

Etter at sa opp sin avtale med Ås kommune, ble den utlyst. 

søkte på fastlegehjemmelen og i brev av 4. august 2006 fikk tilbud om den ledige 

hjemmelen fra Ås kommune. aksepterte tilbudet 29. august 2006. 

Det ble etablert kontakt mellom partene med sikte på å avtale overdragelsesbetingelsene, men 

enighet ble ikke oppnådd. Saken ble på den bakgrunn oversendt Legeforeningen med 

anmodning om at saken skulle behandles i nemnd i henhold til rammeavtalens bestemmelser. 

Nemndsbehandling ble deretter iverksatt med bakgrunn i de midlertidige reglene om nemnd 

som ble fastsatt av Legeforeningens sentralstyre 16. august 2006. 

har i korthet gjort gjeldende at 

operativt og velfungerende legekontor. 

vil overta et fullt 

Lokalene er velegnede og ligger umiddelbart ved Ås stasjon og dermed godt til rette med 

hensyn til kommunikasjon. Det er god tilgang for bevegelseshemmede, og gratis parkering 

rett utenfor inngangen. 

Praksisen ble fornyet og oppusset i 2001. Lokalet er valgt ut, planlagt og innredet av 

selv med sikte på å dekke de særlige behov ved et legekontor, slik som lyddører og 

lydvegger. Det er gjennomtenkte løsninger med optimal plassutnyttelse. 

Praksisens utstyr, både datautstyr og det øvrige, er adekvat oppdatert, om enn ikke på alle 

punkt helt moderne. Laboratoriet har fungert godt. Det er gode rutiner for henting av 

sendeprmer som etter analyse blir besvart elektronisk. 



Den ansatte helsesekretæren er offentlig godkjent og har 5 års erfaring som helsesekretar. 

Hun er pr i dag ansatt i 50 % stilling, men har ønske om utvidelse. Hun skjøtter sitt arbeid 

tilfredsstillende. Tidligere ansatt helsesekretær kan forespørres som tilkallingsvikar ved 

behov. 

Det har vært gode rutiner for administrasjon og kvalitetssikring av prosedyrer mv. i praksisen. 

Kontoret deltar i NOKLUS-kvalitetssikringsprogram. Det er utarbeidet 

kvalitetssikringspermer for lege, legesekretær og rengjøringshjelp. 

Det menes å være gode og stabile inntektsmuligheter i praksisen og det er et potensiale for å 

øke dette. Dette illustreres gjennom at vikaren har økt listen med 170 pasienter og har også 

drevet med lavere kostnader. har drevet praksisen på 50 %-basis på grunn av 

sin helsetilstand. Praksisen har imidlertid et godt rykte og listen har alltid vært full. Det har 

vært et stabilt pasientgrunnlag som har brukt praksisen flittig. Det foreligger lite "tunge" 

pasienter i form av sosiale problemsaker mv. 

Det er lagt et godt grunnlag for at den nye legen, ved noe mer arbeidstid, vil kunne få langt 

høyere inntjening enn hadde. Folketallet i Ås øker. Det foregår boligutbygging i sentrum 

av kommunen og det planlegges nytt handelssenter. Dette, sammen med det faktum at det i 

begrenset grad er ledig kapasitet hos andre fastleger, innebærer at praksisen har et stort 

fremtidig potensiale for Endelig vises også til at det er 3000 studenter og et 

asylmottak i kommunen. Disse bruker legekontorene i Ås uten at de har fastlege i kommunen. 

mener at praksisens utstyr, basert på fremlagte oversikt med nypriser bør 

settes til kr 21 1 800, inens verdien av opparbeidet praksis bør settes til kr 450 000,-. 

har nedlagt slik påstand: 

"Overdragelsessummen fastsettes til kr 661 800,-. " 



har i korthet gjort gjeldende at praksisen er lokalisert i en mindre kommune i 

Akershus @lke, ikke Oslo. Prisene i området rundt Oslo er ikke så høye som innenfor Oslo 

kommune. 

Praksisen er en solopraksis, og dette taler i negativ retning. Det ville vært bedre om den ble 

drevet som en gruppepraksis. Særlig gjelder dette for fraværsdekningen som da ville blitt 

vesentlig enklere. 

Lokalene er små, bare 63,5 kvm. De fremstår som mørke og dystre og har behov for 

omgående oppussing. 

har vært 50 % sykmeldt i lengre tid. Det siste halvannet året har vært 100 

% sykemeldt. Dette har hatt negativ innvirkning på praksisen, ved at listen har vært stengt og 

at det bare er snaue 700 pasienter på listen. 

Utstyret i praksisen står noe tilbake å ønske, ved at det til dels er gammelt og modent for 

utskifting, dels er det av enkel standard. Dette innebærer at allerede raskt vil få store 

kostnader ved å fornye utstyret. Særlig er det behov for å oppgradere datautstyret. 

Også kontorinventaret må påregnes skiftet ut, da det meste av dette er av eldre dato. 

På grunn av at ikke kan starte i praksisen før tidligst rundt 20. desember 2006 og 

vikaren sluttet medio november, blir det diskontinuitet og dette må få betydning for prisen. 

Det innebærer at det sannsynligvis vil bli enda større nedgang av pasienter, en tendens en 

allerede har sett. 

mener at I krav er vesentlig for høyt og har, uten å skille mellom prisen 

for utstyrliventar og vederlag for opparbeidet praksis, nedlagt slik påstand: 

"Overdragelsessummen fastsettes til kr 300 000,-. " 



IV. 

Nemndas syn på saken. 

Nemnda skal med bindende virkning for partene fastsette en samlet pris for utstyr og vederlag 

for opparbeidet praksis. 

Hva gjelder utsvret, legger nemnda til grunn at dette er adekvat og fyller de vesentligste 

behov i en moderne allmennlegepraksis. Noe av utstyret er av eldre dato, mens noe er 

innkjøpt i senere tid. 

Det foreligger ikke fastsatte og omforente kriterier for verdifastsettelse av brukt legeutstyr, 

selv om det ofte angis anslag på ca 10 -50 % av nyprisverdi, alt etter slit, elde og teknisk 

kvalitet på utstyret. Den reelle markedsverdien for brukt legeutstyr er vanskelig å anslå med 

særlig nøyaktighet og markedet for slikt utstyr er lite oversiktlig. 

Det er ikke foretatt konkret taksering av utstyret som er tilknyttet praksisene i foreliggende 

sak, men har gitt en oversikt over nypriser for tilsvarende utstyr pr i dag. 

På Den norske lægeforenings internettsider er det gitt en oversikt over salgssum ved en del 

praksisoverdragelser. Her fremkommer også for enkelte av overdragelsene et spesifisert beløp 

for inventarlutstyr. Oversikten gir liten veiledning da den ikke inneholder nærmere 

opplysninger om det aktuelle utstyr som det er betalt for i de konkrete tilfeller. 

Etter en helhetsvurdering legger nemnda i foreliggende til grunn at verdien på utstyret i 

praksisen passende kan settes til kr 125 000,-. Det er i denne vurderingen sett hen til at 

kontormøblene og deler av det medisinske utstyret er av eldre dato og vil ha vesentlig lavere 

verdi enn de nypriser som er oppgitt av Prisen forutsetter at en nyinnkjøpt 

akuttkoffert beholdes av 

Hva gjelder vederlaget for opparbeidet praksis, praksisenes immaterielle verdi, viser en til at 

selve fastlegehjemmelen ikke er gjenstand for overdragelse, denne tildeles av kommunen 

gjennom et forvaltingsvedtak etter forutgående utlysning. 



Vurderingen av "opparbeidet praksis" skal ikke baseres på rent forretningsøkonomiske 

kriterier. Det er dermed ikke sammenfallende med forretningsbegrepet "goodwill" slik det 

tradisjonelt kjennes fra andre områder. Forutsetningen er at det skal foretas en skjønnsmessig 

vurdering og nemnda viser særlig til retningslinjene som er vedtatt av sentralstyret i Den 

norske lægeforening. 

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 

Attraktivitet1 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 fi a det konkrete saksforhold. Det vil også være grunnlag til 

vektlegge andre, relevante kriterier dersom saken skulle gi slik foranledning. 

Nemnda er i siri vurdering bevisst på at regelverket og retningslinjene søker å balansere 

avtroppende leges ønske og behov for et økonomisk oppgjør for overdragelse av 

opparbeidede verdier i sin praksis, mot rekrutteringshensyn og ønsket om at den best 

kvalifiserte lege skal gis mulighet til å starte opp i en praksis. 

Nemndas oppgave vil være å søke å finne merverdien som overtagende lege får som følge av 

at går inn en eksisterende og oppbygget fastlegepraksis, fremfor å starte praksis uten slikt 

grunnlag. 



Generelt anser nemnda at praksis fremstår som veldrevet, men med noe 

redusert drift som følge av minkende arbeidskapasitet hos innehaver. Tendens til reduksjon i 

pasientgrunnlaget indikerer dette. Nemnda har dog merket seg at vikaren - fortsatt i halv 

stilling - øket litstestørrelsen med 170 pasienter på ett år. Dette viser et potensiale i 

pasienttilgangen. 

Selv om listen har vært ivaretatt av vikar den siste tid, er det ikke en optimal løsning for 

praksisen, det skapes noe diskontinuitet. Det samme gjelder at vikaren nå avslutter sin 

virksomhet før Kan tiltre. Denne diskontinuitet har, selv om den ikke kan lastes 

, bidratt til at listestørrelsen har blitt redusert og må forventes ytterligere 

redusert før kan starte opp. Nemnda finner å måtte tillegge dette en viss betydning for 

fastsettelsen av vederlaget for opparbeidet praksis. 

Nemnda har merket seg at omsetningen i praksisen har hatt en nedadgående tendens. Dette 

har sammenheng med listestørrelsen. Utgiftsnivået anses imidlertid å være kontrollert. 

For så vidt gjelder hjelpepersonalet, legger nemnda til grunn at disse utfører sitt arbeid 

tilfredsstillende. Det er positivt at det synes å være grunnlag for en økning av helsesekretærs 

arbeidstid, dersom . ~ n s k e r  dette. 

Legepraksisen har egnet lokalisasjon med hensyn til kommunikasjoner. Lokalene er 

velfungerende og det er god tilgjengelighet, også for bevegelseshemmede. 

Det anses å foreligge tilfredsstillende dataløsninger og journalsystemer i praksisen. 

Hva gjelder kontorrutiner, herunder, arbeidsavtaler og kvalitetssikringsprosedyrer, anses dette 

å være godt ivaretatt. 

Nemnda har vektlagt at praksisen er en solopraksis og at mulighetene for å utvide til 

flerlegepraksis er meget begrenset i nåværende praksislokaler. 

Muligheten for fremtidig, økt inntektspotensiale som følge av økt arbeidstid hos kjøper, eller 

andre ytre forhold som ikke skyldes forhold på overdragers side, finner nemnda ikke å kunne 

ta i betraktning. Det er opparbeidet praksis hos overdragende lege som er gjenstand for salg, 

ikke evt. potensiale på kjøpers hånd. 



Nemnda finner heller ikke at kjøpers anførsel om at lokalene må oppusses/renoveres kan 

tillegges vekt. Lokalene fremstår som fungerende og ble fornyet i 2001. I hvilken grad kjøper 

og selger har ulik smak når det gjelder fargevalg mv. er etter nemndas syn ikke et relevant 

kriterium. 

Nemnda har sett hen til praksisoverdragelser med tilsvarende pasientgrunnlag, jf bl. a. 

oversikten på Legeforeningens internettside. Verdien av å se hen til andre 

praksisoverdragelser som er bekjentgjort på denne måte, og hvor de nærmere kriterier og 

vekting av disse ikke er kjent, er imidlertid liten. 

Et flertall i nemnda, bestående av nemndsleder Nils Grytten og nemndsmedlem Åse Nornes, 

er etter en lielhetsvurdering basert på de relevante kriterier, kommet til at vederlaget for 

opparbeidet praksis i dette tilfellet bør settes til kr 350 000,-. Dette innebærer at samlet 

overdragelsessum for praksisen blir kr 475 000,-. 

Nemndas mindretall, nemndsmedlem Seyed Omid Hosseini, mener at vederlaget for 

opparbeidet praksis bør settes lavere, i alle fall ikke høyere enn 250 000,-. 

Avgjørelse blir å treffe i samsvar med flertallet votum. 

Sakens parter har avtalt at kostnadene for nemndsbehandlingen skal deles likt mellom partene, 

Nemnda legger dette til grunn. 

Når det gjelder oppfyllelsesfristen - fristen for betaling av kjøpesummen - fastsettes dette i 

samråd med partenes standpunkt til 14 dager regnet fra d.d, forutsatt at stiller 

praksisen til , rådighet fra dette tidspunkt. 



S L U T N I N G :  

1. Overdragelsessummen for - legepraksis fastsettes til kr 475 000,- 

- kronerfirehundreogsyttifemtusen-. 

2. Oppfyllelsesfristen settes til 12. deseinber 2006. 

3. Kostnadene for nemndas arbeid fordeles med en halvpart på hver av partene 

Åse Nornes 

(sign) 

Nils Grytten 

(sign) 

Seyed Ornid Hosseini 

(sign) 
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