
 

NASJONAL NEMND FLO 

 

AVGJØRELSE  02.10.2019 

 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxx kommune 

 

Parter:    Selger: Xxx 

     Kjøper: Xxx 

      

 

Nemndens sammensetning: Kjersti Patricia Amundsen (leder) 

Rune Burkeland Matre 

     Hanne Støre Valeur 

 

I.  INNLEDNING 

 

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

bydel xxx, xxx kommune. 

 

Grunnlaget for nemndens arbeid og avgjørelse er gjeldende rammeavtale 

mellom xxx kommune og Dnlf om privat allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i xxx 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.  
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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. 

 

Begge parter har fylt ut skjema ”anmodning om nemndsbehandling” og for 

øvrig gitt nærmere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på 

saken. 

 

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

for begge. 

 

Det eneste som overdras i denne saken er opparbeidet pasientgrunnlag. Om 

årsaken til dette, se nærmere under pkt. III nedenfor. 

 

Selgers justerte krav for praksisen er kr 1 000 000. 

Kjøpers justerte bud er kr 150 000. 

  

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

Nemnden er anmodet om å 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 
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• Personell 

• Systemer i praksisen 

• Kontorrutiner 

• Samarbeidsavtaler 

• Pasientgrunnlag 

• Kontinuitet 

• Husleie og andre avtaleforhold 

• Omsetning/Resultat 

 

De fleste av momentene som vanligvis vektlegges er ikke aktuelle i denne 

saken. Hverken lokaler, kontorrutiner, hjelpepersonell, beliggenhet, systemer i 

praksisen, type praksis, leieavtale eller inventar/utstyr er relevant, ettersom 

kjøper ikke får fortsette driften ved samme legesenter. 

Nemnden vil derfor ikke si noe om disse momentene verken under gjengivelsen 

av fakta (IV), eller under nemndens vurderinger (VI). 

 

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

verdien.  

 

III  SAKENS BAKGRUNN 

 

Selger har drevet praksisen siden xxx, hvorav de første to årene på kommunalt 

legesenter, og deretter i egne lokaler. Siden xxx har han drevet sammen med en 

annen lege.  

Kjøper takket ja til hjemmelen xx.xx.2019. xxx hadde da allerede møtt den 

andre lege ved senteret, som var positiv til å samarbeide med kjøper.  Senere 

ombestemte gjenværende lege seg, og informerte selger om at kjøper ikke var 

velkommen.   

Kjøper og selger ble da enige om å utsette nemndbehandlingen litt, og la kjøper 

vikariere på selgers liste en stund, i håp om at gjenværende leges innstilling ville 

endre seg når xxx og kjøper fikk litt tid sammen.  

Gjenværende lege nektet imidlertid selger å la kjøper vikariere.   Dette skjedde 

under henvisning til en bestemmelse i selskapsavtalen mellom selger og 

gjenværende lege.   

Det er utenom nemndens mandat å vurdere hvorvidt gjenværende lege hadde rett 

å nekte kjøper å overta praksisen etter først å ha bekreftet at xxx så frem til et 

godt samarbeid med kjøper, eller å nekte selger å la kjøper vikariere for seg. 

 

På grunn av de inntrufne omstendighetene ble kjøper og selger enige om at 

selger selv skulle jobbe på listen frem til overtakelse xx.xx.2019, slik at kjøper 

fikk litt tid på seg til å finne andre lokaler å drive praksisen fra. 
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Kjøper overtar praksisen xx.xx.2019.   

 

Selger krevde opprinnelig kr.1 800 000 for praksisen, hvorav kr. 100 000 for 

inventar/utstyr.  Kjøpers bud var opprinnelig kr 450 000, hvorav kr. 25 000 for 

inventar/utstyr. 

 

Etter at det ble klart at kjøper må finne seg nye lokaler å drive fra har partene 

justert sine bud.  Selger krever for nemnden kr 1 000 000, kjøper er villig til å 

betale kr 150 000.  Begge parter ønsker at nemnden skal avgjøre 

omkostningsspørsmålet for nemndbehandlingen. 

 

IV SAKENS FAKTUM 

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Praksisen ligger i dag i en  sentral bydel i xxx, med gode transportforbindelser.. 

Det var xx søkere til hjemmelen.  Det er uvisst hvor i bydelen kjøper vil kunne 

videreføre driften. 

 

Systemer i praksisen. 

Praksisen benytter System X journalsystem 

 

Pasientgrunnlaget 

Selger har drevet praksisen allerede mange år før fastleordningen trådte i kraft. 

Per i dag er det 1600 pasienter på listen, listen er full.  

 

I bydel xxx er det xx fastlegehjemler fordelt på xx fastlegekontor. Ett av 

legesentrene er kommunalt drevet. De har færre listeinnbyggere pr fastlege da 

legene ved dette senteret også har andre kommunale arbeidsoppgaver. 

Gjennomsnittlig antall pasienter på de gjenværende xxx fastlegene i bydelen er 

omkring 1500. 

 

Det er per i dag xxx ledige plasser på listene i bydelen.  

 

Kontinuitet 

Selger har hatt vikar én dag i uken siden 20xx, men utover det bare hatt vanlig 

fravær knyttet til ferier, kurs og lignende.  Fravær har vært dekket kollegialt. 

 

 

 

Økonomiske forhold 

I 20xx var selgers inntekter (inkludert driftstilskudd fra kommunen) kr xxx, 

utgiftene kr xxx,  og resultat før skatt kr xxx. 
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I 20xx var inntektene (inkludert kommunens driftstilskudd)  kr. xxx, utgiftene 

kr. xxx, og resultat før skatt på xxx. 

Tallene for første halvår viser inntekt på kr xxx, uten at driftstilskuddet er 

medregnet, med andre ord omtrent som fjoråret. 

 

V PARTENES ANFØRSLER 

 

Nemnden vil i gjengivelsen av partenes anførsler kun kort referere de punktene 

som ikke er aktuelle for kjøper i denne saken, fordi han ikke overtar 

leiekontrakten.  

 

Selger: 

 

Selger anfører i korte trekk følgende: 

 

• Pasientgrunnlag 

 

Selger har bygget opp listen og opparbeidet praksisen gjennom nesten xx år.  

Xxx har hatt full liste også med xxx pasienter, men valgte å redusere listen til 

xxx.  Listen er også nå full. Bydelen er i vekst.  Det er legemangel i bydelen, og 

ikke planlagt å lyse ut nye nullhjemler 

 

• Kontinuitet  

Selger har hatt lite fravær i alle år, og fraværet har vært dekket kollegialt.  

Pasientpopulasjonen er stabil. 

 

• Attraktivitet 

Det var xxx søkere på hjemmelen. Praksisen har godt renomme og selger får 

stadig positive tilbakemeldinger fra pasienter. 

 

•   Økonomiske forhold 

Inntjeningen i praksisen er god. 

 

Selgers øvrige argumenter gjelder forhold knyttet til nåværende lokaler og 

driftsform, som kjøper ikke trer inn i, og er derfor ikke nødvendig å gjengi. 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Kjøper viser til bakgrunnshistorien og de problemer dette har medført for xxx.    
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Da kjøper innga sitt justerte bud hadde det fortsatt ikke vært mulig å finne et 

annet legesenter i bydelen der det var ledig plass for xxx.  Kjøper er derfor redd 

xxx midlertidig må flytte ut av bydelen, mens xxx leter videre.  Bydelen har 

åpnet for at dette kan vurderes som en midlertidig nødløsning, dersom det ikke 

dukker opp noe i bydelen. 

Som følge av denne usikkerheten anfører kjøper at det er en reell risiko for at 

pasienter vil velge å bytte fastlege.  Bekymringen om frafall av pasienter 

begrunnes også med at pasientene ikke har fått adekvat informasjon om at xxx 

overtar praksisen fra xx.xx.2019, de er kun informert om at nåværende lege 

slutter. 

Kjøper trekker også frem utgifter til konvertering av pasientjournalene fra 

System X til nytt journalsystem. 

Kjøper mener at det er mange eldre pasienter og kronikere på listen, og at det er 

korte journalnotater.  Xxx kommer derfor til å bruke lang tid på å få dette i 

system. 

 

VI.  NEMNDENS VURDERINGER 

 

Opparbeidet praksis 

 

Nemndas oppgave er å finne merverdien som overtagende lege får som 

følge av at xxx overtar en opparbeidet praksis med et pasientgrunnlag, 

fremfor å starte praksis uten slikt grunnlag.  

 
Nemnden tar ikke stilling til selgers verditap ved at kjøper ikke får tre inn i 

praksisen ved nåværende legesenter, utover å si at dette naturligvis ikke er 

ubetydelig.   

 

Opparbeidet pasientgrunnlag er noe annet og mer enn pasientene.  

Pasientgrunnlaget sier noe om kjøpers grunnlag for videre drift.  Kjøper 

må flytte praksisen.  Dette vil avstedkomme utgifter til å etablere seg i 

annet legesenter.  Disse utgiftene må imidlertid sees i sammenheng med 

at xxx er driftsklar med en stor pasientpopulasjon fra første dag. 
 

Nemnden har de siste to årene behandlet tre andre saker, der det eneste kjøper 

har overtatt er det opparbeidede pasientgrunnlaget.  Da disse i stor grad er 

sammenlignbare med vår sak vil nemnden gjengi noe av begrunnelsen og 

konklusjonen fra disse sakene. 
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I en nemndavgjørelse fra 04.09.2018 ble verdien av opparbeidet praksis, i 

likhet med vår sak, begrenset til opparbeidet pasientgrunnlag og attraktivitet.  I 

nemndens vurderinger heter det: 

”Tiltredende part overtar et pasientgrunnlag som på tidspunktet for hans 

oppstart ventelig vil være på drøyt eller rundt 1 400. Dette gir selvsagt 

tiltredende lege et bedre grunnlag for praksisdriften, enn om han startet uten 

slikt grunnlag, selv om fordelen ikke uvesentlig grad svekkes av manglende 

digitalisering.  

29 søkere vitner om forholdsvis god interesse for hjemmelen. Praksisen anses 

mot slik bakgrunn å være forholdsvis lett omsettelig.………. 

 

Det tiltredende part i realiteten nyter godt av i anledning overdragelsen, er det 

opparbeidede pasientgrunnlaget. Som nevnt svekkes dette betydelig av 

manglende digitalisering.  En anser likevel at tiltredende parts tilbud er for lavt 

og ikke gjenspeiler de verdier dette pasientgrunnlaget representerer. ………….. 

Driftsresultatet på fratredende leges hånd er isolert sett brukbart, men det er i 

hovedsak som følge av svært lave kostnader. De lave kostnadene gjenspeiler 

imidlertid praksisens standard, ikke minst fraværet av ansatt hjelpepersonell 

som i de fleste praksiser utgjør en betydelig kostnad.  

Aktiviteten fremstår å ha vært beskjeden på et så vidt stort 

pasientgrunnlag.………. 

Etter en skjønnsmessig vurdering av de relevante faktorer har nemnda kommet 

frem til at opparbeidet praksis i denne saken skal settes til kr 300 000.” 

I en nemndavgjørelse fra Oslo 20.01.2019   har nemnden skrevet følgende om 

konsekvensene av at kjøper må etablere seg helt på nytt med praksisen som 

overtas:   

 

” Det faktum at leietaker ikke har rett til å overdra leiekontrakten til ny 

hjemmelshaver gjør at kjøper ikke kan nyttiggjøre seg annet enn det 

opparbeidede pasientgrunnlaget.  I den sammenheng foreligger en ikke 

ubetydelig risiko for at pasienter som har valgt fastlege ved XXXX vil velge å bli 

værende ved XXXXX.  
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I tillegg vil risikoen ved forringelse av dette ved flytting av praksis være 

betydelig, spesielt om kjøper må flytte ut av bydelen for å finne ledige lokaler i 

en gruppepraksis. Kjøper vil også ha kostnader til overføring og konvertering av 

pasientjournalene fra system X til det journalsystemet kjøper må benytte der hun 

starter opp.  

 

Faktum, som nemnden må forholde seg til, er derfor at kjøper ikke har tilbud om 

noen leiekontrakt.  Verdireduksjonen på grunn av dette er betydelig.  Det eneste 

kjøper nå kjøper er et opparbeidet pasientgrunnlag.  

 

Fra samme avgjørelse siteres videre: 

”Kjøper overtar et pasientgrunnlag på 1200 pasienter, med en venteliste.  Det er 

ledig plass på 6 lister i bydelen.  Disse har til sammen 1000 ledige plasser.  

Dette medfører at selv om kjøper må flytte praksisen er det grunn til å tro at 

hvertfall flesteparten av pasientene vil bli på listen. 

Selger har hatt mye fravær de siste halvannet årene.  Ut fra økningen av 

pasienter på listen later ikke dette til å ha gitt negative utslag. 

Inntjeningen i praksisen har vært overraskende lav i forhold til pasientantallet.  

Nemnden legger til grunn at dette delvis skyldes at selger har vært i en 

rehabiliteringsfase og arbeidet noe mindre enn normalt.   

Ut fra en samlet vurdering er en enstemmig nemnd kommet til at verdien av 

selgers praksis, slik kjøper overtar den, er kr 250 000. ” 

 

I en nemndavgjørelse fra 09.04. 2019 var forholdet på samme måte at kjøper 

måtte etablere seg på nytt uten selgers mellomkomst. Fra avgjørelsen siteres: 

”Det er i vår sak klarlagt at tiltredende part ikke skal videreføre driften i det 

leieforhold som fratredende part har vært i. …. 

Ved kjøpers overtagelse er listen på ca 1 050. 
 

Økonomiske forhold 

NN betalte kr 80 000 pr måned i leiesum til gjenværende lege. I dette inngår 

etter det nemnda forstår alle kostnader til praksisdriften. 

 

Fratredende lege startet opp driften i slutten av 2016. Mot slik bakgrunn gjengis 

kun nøkkeltall for 2017: 
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Driftsinntekter   Driftskostnader   Driftsresultat 

2 287 756    801 002    1 486 754 

……….. 

Det element som dermed danner verdien i denne saken er etter dette dermed kun 

det opparbeidede pasientgrunnlaget. Dette er likevel et sentralt element for 

kjøpers grunnlag for videre drift.  I vår sak svekkes det imidlertid noe av det 

faktum at kjøper må flytte praksisen.  Dette vil påføre henne utgifter til å 

etablere seg i andre lokaler.  Erfaringsmessig sett vil også en slik flytting 

avstedkomme en viss avskalling i pasientgrunnlaget.  Pasienter har ofte en 

tilknytning ikke bare til fastlegen, men i en viss grad også til legesenteret og 

hjelpepersonalet Verdien av pasientgrunnlaget vil dermed isolert sett være 

mindre ved en flytting enn ved en videreføring i samme lokaler. 

Et pasientgrunnlag på drøyt 1 000 gir tiltredende part likevel et langt bedre 

utgangspunkt for driften, enn om hun hadde startet på bar bakke. Det gir henne 

et økonomisk fundament gjennom basistilskudd og aktivitetsbasert inntekt i 

motsetning til dersom hun startet i en nulliste. Fratredende part har vært 

delaktig i å bygge opp dette, både ved sitt kjøp fra tidligere innehaver og ved 

egen innsats etter overtagelsen. Dette har, etter nemndas vurdering og etter fast 

nemndspraksis, en klar økonomisk verdi. 

Nemnda har etter en helhetsvurdering av de ulike relevante forhold i saken 

kommet til at kjøpesummen skal fastsettes til 225 000,-. 

I vår sak (altså xxx) var det xxx søkere til hjemmelen  

Kjøper overtar et pasientgrunnlag på 1600 pasienter.  Det er til sammen 

25 ledige listeplasser i bydelen.  Dette medfører at selv om kjøper må 

flytte praksisen er det grunn til å tro at hvertfall flesteparten av 

pasientene vil bli på listen. 

Det er umulig for nemnden å spekulere i hvor mye det vil koste kjøper å 

etablere seg på nytt i et annet legesenter, eventuelt midlertidig flytte ut 

av bydelen.  Solopraksiser er fra kommunens side ikke ønsket.  Kjøper 

må derfor enten kjøpe seg inn eller leie seg inn i en gruppepraksis, der 
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xxx må påregne å betale for å begynne.  Nemnden kan ikke fastsette 

verdien av opparbeidet pasientgrunnlag ut fra en antakelse om hva 

kjøpers utgifter vil bli, men må etter beste evne vurdere hvilken 

besparelse det representerer for kjøper å overta et godt opparbeidet 

pasient- og inntektsgrunnlag. 

Nemnden har heller ikke grunnlag for å vurdere kvaliteten på 

journalene, men vil bemerke at ny lege alltid må påregne å bruke en del 

tid på hver pasient i begynnelsen. 

Nemnden har vurdert verdien ut fra partenes anførsler og de ovenfor refererte 

nemndavgjørelser.  Hensyn tatt til ulikheter med hensyn til pasientgrunnlag, 

inntjening, kontinuitet og attraktivitet er en enstemmig nemnd kommet til at 

verdien av selgers praksis, slik kjøper overtar den, er kr 270 000.  

 

Saksomkostninger 

 

Nemnden finner i denne saken at  forholdene på selgers side har vanskeliggjort 

en reell forhandling, uavhengig av om selger kan lastes for dette eller ikke. 

Nemnden finner det derfor riktig at selger betaler sakens omkostninger. 

 

VII  SLUTNING 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 270 000,-.  

Selger skal betale nemndutgiftene.  Partene er solidarisk ansvarlige for hele 

betalingen.  

Frist for betaling er 22.11.2019.  

 

*** 

 

02.10.2019 

 

 

 

 

Kjersti Patricia Amundsen Rune Burkeland Matre Hanne Støre Valeur 

Nemndleder    Nemndmedlem  Nemndmedlem,, 


