
 

NASJONAL NEMND FLO 

 

AVGJØRELSE  16.12.2019 

 

Overdragelse av fastlegepraksis  ved xxx legesenter i  xxx kommune 

 

 

Parter:    Selger: Xxx 

     Kjøper: Xxx 

 

 

Nemndens sammensetning:  Kjersti Patricia Amundsen (leder) 

Rune Burkeland Matre 

     Ole Johan Bakke 

 

I.  INNLEDNING 

 

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

legesenter i 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.  

 

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.» 
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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, og den dokumentasjon 

nemnden har etterspurt. 

 

Nemnden avholdt befaring og møte i praksisens lokaler tirsdag 3 desember 2019. Tilstede var 

partene og nemndens medlemmer.  

Nemndens avgjørelse er basert på sakens dokumenter, befaringen og de muntlige 

redegjørelser som ble gitt av partene i møtet. 

 

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

Partene er enige om at nemndutgiftene skal deles likt. 

 

Begge parter justerte sine krav/bud under nemndsmøtet.  Selger nedjusterte sitt krav 

vedrørende inventar/utstyr med kr 50 000 og kjøper oppjusterte sitt bud med kr 25 000. 

 

Selgers justerte krav for praksisen er kr xxx 000, fordelt på kr xxx 000 for opparbeidet praksis 

og kr xxx 000 for inventar/utstyr. 

Kjøpers justerte bud er kr  xxx 000, fordelt på kr xxx 000 for opparbeidet praksis og kr xxx 

000 for inventar/utstyr. 

 

Inventar/utstyr eies et aksjeselskapet som legene har sammen.  Selskapet er et rent 

driftsselskap og har ikke andre verdier enn inventar/utstyr og driftskontoen. Den verdien 

nemnden setter på inventar/utstyr er skjønnsmessig, og kan ofte avvike fra regnskapsmessig 

verdi. Partene er enige om at kjøper overtar selgers aksjer, og at aksjene inngår i den samlede 

verdien. Nemnden tar ikke stilling til aksjenes verdi. Partene er informert om dette. 

  

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

 

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 



 

 

3 

3 

• Personell 

• Systemer i praksisen 

• Kontorrutiner 

• Samarbeidsavtaler 

• Pasientgrunnlag 

• Kontinuitet 

• Husleie og andre avtaleforhold 

• Omsetning/Resultat 

 

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

 

 

III  SAKENS BAKGRUNN 

 

Selger startet praksisen i 19xx som en nullhjemmel. Xxx og gjenværende lege har hatt 

kontorfellesskapsiden 19xx.  Legesenteret flyttet inn i nye lokaler i 20xx. Kjøper overtar 

praksisen 01.xx.2020. 

 

IV SAKENS FAKTUM 

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Praksisen ligger i en bydel i xxx med kort reiseavstand til og fra sentrum og med gode 

transportforbindelser, og parkeringsmuligheter rett utenfor. 

 

Det var xx søkere til hjemmelen.  

 

Legesenteret er lokalisert i første etasje. Et annet legesenter er  lokalisert rett over gangen. 

 

Lokalet består av: Spiserom/kjøkken, venterom, resepsjon med e arbeidsstasjon og luke mot 

venteværelse, toalett, laboratorium med en behandlingsbenk, et lite ekstra venteområde, 

personaltoalett, smitte rom med direkte inngang fra gangen, lager, to legekontorer. 

 

Type praksis 

Gruppepraksis med xx leger som har holdt sammen i ca. xx år. Hver av legene har et 

enkeltpersonforetak. Sammen har de organisert driften gjennom et AS, som eier 

inventaret/utstyret. 

 

Personell 

Legesenteret har ingen ansatte, men en helsesekretær som er selvstendig næringsdrivende og 

har arbeidet for legesenteret i snart xx år. 

 

Systemer i praksisen. 

Praksisen benytter System X journalsystem. Dette skal overføres til Pasientsky. Arbeidet 

påbegynnes 28.12, da elektronisk timebestilling og timebok innføres.  Resten av systemet skal 

etter planen overføres gradvis utover våren 2020. 

 

Legesenteret benyttet NOKLUS. Forøvrig  hadde legesenteret ingen nedtegnede 

internkontrollsystemer eller kvalitetssikringsrutiner.  Selger opplyste at de selv evaluerte 

virksomheten med jevne mellomrom. 
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Kontorrutiner 

 

Selger arbeider fire dager per uke.  Legesenteret har telefontid to timer per dag.  Pasientene 

kan ellers sende sms, og blir ringt tilbake av enten lege eller sekretær. Legene tar selv imot 

betaling fra en del pasienter, og utfører blodprøver når det er behov for det. Elektronisk 

timebestilling er ikke tatt i bruk.   

 

Pasientgrunnlaget 

Gjennomsnittlig antall pasienter per lege i bydelen er 1xxx. Selger har xx00 på sin liste, etter 

at xxx valgte å redusere listelengden fra xx00 for en stund siden.  

 

Kontinuitet 

Fratredende lege har drevet praksisen siden 19xx. Xxx har hatt vikar xx% i perioden 

september 20xx- september 20xx, for øvrig ikke fravær av betydning. 

 

Inventar/Utstyr/laboratorium 

Legesenteret har det nødvendigste av medisinsk/tekniske utstyr, men mangler EKG. Mye av 

inventaret er av eldre dato, men fullt brukbart. Alt datautstyr ble kjøpt nytt i 2017. 

 

Husleie/Samarbeidsavtale 

 

Leiekontrakten gjelder frem til 20xx og er uoppsigelig i leieperioden. Leien utgjør kr xxx xxx 

per år, dvs ca. kr xx 000 per måned for hver av legene. Samarbeidsavtalen mellom legene 

opphører xx.xxx 2020, da kjøper og gjenværende lege inngår egen avtale.  

 

Økonomiske forhold 

 

I 20xx og 20xx har selger hatt vikar deler av året.  Nemnden har derfor sett på tallene for 

første halvår 20xx. Selgers inntekt i 20xx var for første halvår kr xxx xxx. Med utgifter i 

størrelsesorden xxx 000 vil dette gi et skattbart resultat på noe over xxx, basert på fire dagers 

uker. 

 

Begge legene innbetaler et a konto-beløp til driftskontoen hver måned.   Avregning i forhold 

til faktiske utgifter gjøres regelmessig. Alle driftsutgifter deles likt mellom legene, bortsett fra 

forbruksmateriell, som fordeles etter listelengde. 

 

V PARTENES ANFØRSLER 

 

Selger: 

 

Selger anfører i korte trekk følgende: 

 

Praksisen er veldrevet, stabil og har et godt rykte.  Det er god pasienttilgang. 

 

I xxx er det ingen fastlegekrise.  Kjøpers argument om at fastlegesituasjonen trekker verdien 

ned er xxx derfor ikke enig i. 

 

Det har vært god kontinuitet i praksisen gjennom alle de årene selger har drevet den.  

Samarbeidet mellom xxx og gjenværende lege har vart i over xx år, og legesekretæren har 
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arbeidet for dem i xx år.  Sekretæren er nesten aldri syk, og har hatt minimalt fravær i alle 

disse årene. Arbeidsmiljøet og samarbeidet er godt. 

 

Legesenter har sentral beliggenhet ved et trafikknutepunkt for offentlig transport, og rikelig 

tilgang til bilparkering. 

 

Lokalene var nyoppusset i 20xx, har ventilasjonsanlegg og air condition, og er tilpasset 

funksjonshemmede. 

  

Inventar og utstyr er blitt kjøpt nytt etter hvert som det har vært nødvendig.  Laboratoriet er 

godt utstyrt. Det er bestilt nytt apparat for 24 timers blodtrykksmåling og spiro, som vil bli 

betalt før kjøper tiltrer. 

 

Kontorene er store, og det er eget smitterom med egen inngang fra korridoren.  

 

Alt datautstyr ble anskaffet i 20xx. 

 

Selv om en del av møbler og inventar er gammelt, er det i god stand og fullt brukelig.  

Undersøkelsesbenken på selgers kontor mangler mulighet til å sette opp ryggen, men er ellers 

i orden. 

 

Legene er sikret gjennom langvarig leiekontrakt. 

 

Samarbeidsavtalen mellom legene vil bli reforhandlet mellom gjenværende lege og kjøper. 

 

Kjøper overtar innskuddet selger gjorde på depositumskontoen i forbindelse med inngåelse av 

leieavtalen. 

 

Selger har sammenlignet praksisen med en som nylig ble solgt rett over gangen.  Totalsum 

der var kr xxx 000, hvorav kr xxx 000 for opparbeidet praksis og kr xxx 000 for 

inventar/utstyr.   

En annen praksis ved samme legesenter ble solgt for omtrent samme pris ett år tidligere. 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Selger har hatt vikar i ett år de siste to årene.  Det er derfor usikkert om dette har påvirket 

journalføringen. 

 

Legekontoret har kun en legesekretær til å betjene to fastleger i full praksis.  Dette er langt 

lavere enn gjennomsnittsbemanning, og gjør praksisen sårbar. Selv om denne sekretæren er 

svært stabil og har hatt lite fravær er det ingen garanti for at ikke noe kan skje plutselig. 

Dersom bemanningen skal økes vil dette medføre kostnader og ressursbruk til opplæring, 

kompetanseoppbygging osv. 

 

Det meste av inventar og utstyr er så gammelt at det må forventes investeringer i nytt.  

Ryggstøtten på pasientbenken på selgers kontor er defekt, og kan ikke settes opp. Praksisen 

mangler EKG. 
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Ved legekontoret er det ikke implementert kontorrutiner som svarer til dagens standard, 

eksempelvis E-konsultasjon, elektronisk pasientpost, elektronisk timebestilling/time bok. 

Fratredende lege har hatt rutiner og arbeidsmetoder som må anses utdatert. 

 

Det er en fastlegekrise i landet, som gjør at det ikke er så attraktivt å være fastlege lenger. 

Fastlegene er pålagt stadig flere arbeidsoppgaver, og det er færre søkere til hjemlene som 

lyses ut. Som kjøper i dagens marked tar man på seg en stor risiko, da det er usikkert hvordan 

det går med fastlegekorpset og overdragelsene av praksisene i årene fremover. 

 

Disse forholdene må tas hensyn til i verdsettelsen 

 

VI.  NEMNDENS VURDERINGER 

 

Opparbeidet praksis 

 

Den verdi nemnden fastsetter må ligge innenfor rammen av kr 875 000 og kr 1 400 000. 

 

Det var relativt stor interesse for hjemmelen, med xx søkere.    

 

Dette underbygger at praksisen anses attraktiv i markedet, til tross for den usikkerhet som 

preger utviklingen av fastlegeordningen på landsbasis.  Nemnden er av den oppfatning at så 

lenge det er lett å få besatt den aktuelle hjemmel kan det ikke legges vekt på at andre hjemler 

er blitt vanskeligere å omsette.  Dette momentet må vurderes konkret for hver praksis som 

overdras, og er ikke en generell faktor som reduserer verdien av en praksis. 

 

Praksisen er sentralt beliggende i xxx. 

 

Pasientgrunnlaget er godt, og selger valgte selv å redusere listen fra xx00 til xx00. 

 

Kontinuiteten i praksisen er meget god. 

 

Inntekten i praksisen er  omtrent som forventet ut fra antall pasienter.  

Husleien er rimelig, og driftsutgiftene i det nedre sjikt av gjennomsnittet, men bemanningen 

er også langt lavere enn gjennomsnittet.   

 

Legesekretæren har arbeidet ved dette legekontoret i mange år. Xxx erfaring og kjennskap til 

pasientene er et stort pluss for legene, men ordningen med at legesekretæren er selvstendig 

næringsdrivende reiser imidlertid så vel rettslige som praktiske spørsmål.  Av praktisk 

karakter nevnes at kontrakten blant annet er uklar med hensyn til både oppsigelse og 

honorering.  Dette trekker verdien av praksisen noe ned.  Det gjør også den lave 

bemanningen, som innebærer at legene selv gjør en del arbeid som vanligvis utføres av 

legesekretærer. I tillegg er nemnden enig med kjøper i at det er en sårbarhet knyttet til at det 

kun er en legesekretær knyttet til legekontoret.   

 

Nåværende leiekontrakt er uoppsigelig frem til 20xx.  Det gir riktignok en forutberegnelighet 

for leietakerne, men nemnden ser det som en stor ulempe at legene er bundet i over xx år.  

Dette trekker verdien av praksisen ned. 

 

Samarbeidsavtalen mellom selger og gjenværende lege vil opphøre før kjøper tiltrer, og ny 

avtale inngås mellom kjøper og gjenværende lege.  Dette ble avklart med gjenværende lege på 
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høyttalertelefon under nemndsmøtet, der hele nemnden og begge partene var tilstede.  

Nemnden mener at dette var en bedre løsning for kjøper enn å overta gjeldende avtale, som 

hadde en sterkt begrenset mulighet for å flytte praksisen. 

 

Lokalene er ryddige, rene og lyse.  Selve kontorene er store nok, men for øvrig virket lokalene 

trange og små. Nemnden mener at en eventuell utvidelse på hjelpepersonellsiden vil by på 

store vanskeligheter plassmessig. En eventuell utvidelse på legesiden, eventuelt LIS 1, anser 

nemnden praktisk umulig.  Dette trekker verdien noe ned. 

 

Selv om nemnden hadde inntrykk av at dette var et legekontor med orden i sakene er det en 

mangel at det ikke finnes internkontroll- eller kvalitetssikringssystemer, utenom NOKLUS.  

 

Nemnden er også enig med kjøper i at kontorrutinene, selv om de har fungert for selger, 

trenger å oppdateres. 

 

Nåværende journalsystem skal overføres til Pasientsky fra neste år.  Dette vil skje gradvis 

utover våren.  Ut fra dagens system er imidlertid ikke de ulike digitale virkemidlene som er 

tilgjengelige implementert. 

 

Selgers har vist til oppnådd pris ved nylig salg av praksis rett over gangen.  Nemnden vet ikke 

noe annet om den praksisen enn prisen, og kan derfor ikke kommentere den.  Uansett er en 

frivillig avtale om pris ikke avgjørende for nemnden.  Partene kan bli enige om en helt annet 

pris enn hva nemnden ville satt. 

 

Etter en samlet vurdering av de ovennevnte forhold er nemnden kommet til at verdien av 

opparbeidet praksis skal settes til kr  900 000.  I dette beløpet inngår aksjene som selger 

overdrar til kjøper. Depositumsbeløpet knyttet til husleieavtalen må betales av kjøper i tillegg. 

Kjøper overtar depositumsinnskuddet fra selger. 

 

Inventar/Utstyr 

 

Datautstyr er av relativt ny dato.  For øvrig er legesenteret enkelt og noe sparsommelig 

medisinsk/teknisk utstyrt.  Møbler og inventar er for en stor del av eldre dato.  Det gjør 

nytten, men har nesten ingen økonomisk verdi.  

  

Nemndens forutsetninger for prisen 

 

Nemnden tok opp enkelte spørsmål med selger, som bekreftet følgende: 

 

Selger frasier seg rett til aksjeselskapskontoen. 

Aksjene overdras innenfor den pris nemnden har satt på opparbeidet praksis og inventar. 

Aksjeboken oppdateres slik at kjøper registreres som aksjonær. 

Det gjøres et Pro/Contra-oppgjør over selgers andel av innestående på selskapets driftskonto 

og påløpte kostnader per 31.01.2019. 

Depositumkonto overtas av kjøper og betales utenom verdien av praksisen. 

 

Nemndens pris er satt med disse betingelsene. 
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Saksomkostninger 

 

Partene betaler en halvpart hver av kostnadene til nemndbehandlingen. 

 

 

 

VII  SLUTNING 

 

Kjøper skal betale til selger totalt kr 975 000, hvorav kr 900 000 for opparbeidet praksis og kr 

75 000 for inventar/utstyr. 

 

Frist for betaling er 25.01.2020.  

 

Partene skal dele nemndutgiftene likt, men er solidarisk ansvarlige for betaling. 

 

 

*** 

 

 

Oslo den 16.12.2019 

 

 

 

 

 

Kjersti Patricia Amundsen  Rune Burkeland Matre Ole Johan Bakke 

Nemndleder    Nemndmedlem  Nemndmedlem, 


