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FLO 

VOLDGIFTSAVGJØRELSE  10.03 2019 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxx kommune 

 

Kjøper: Xxx   

Selger: Xxx 

 

Nemndleder: Kjersti Patricia Amundsen 

Nemndmedlem: Hanne Støre Valeur 

Nemndmedlem: Ole Johan Bakke 

 

Innledning 

 

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

xxx kommune. 

Grunnlaget for nemndens arbeid og avgjørelse er gjeldende rammeavtale 

mellom Kommunesektorens organisasjon (KS) og DNLF om privat 

allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene pkt 5.6,  og retningslinjer 

for nemndsbehandling ved overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen 

utarbeidet av Den norske Legeforening. 

 

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

for begge.  

 

Selger har krevd kr. 100 000 for inventar/utstyr og kr 1 000 000 for opparbeidet 

praksis, til sammen kr. 1 100 000. 

 

Kjøper har  tilbudt til sammen kr 250 000, og ikke delt beløpet på henholdsvis 

opparbeidet praksis og inventar/utstyr. 

 

Nemndens avgjørelse må ligge innenfor rammen av kjøpers bud og selgers krav.   

 

Partene er enige om å dele nemndutgiftene likt.  

 

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 
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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 

• 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. 

 

Nemndens saksbehandling og underlagsmateriale 

 

En samlet nemnd har vært på befaring på legesenteret og hatt møte med partene. 

Nemnden hadde på forhånd mottatt redegjørelser fra begge parter,  samt 

etterspurt dokumentasjon. 

 

Sakens bakgrunn 

 

Kjøper har arbeidet på selgers deleliste siden mars 20xx. Det var på det 

tidspunktet uavklart hvor lenge selger ville kunne fortsette som fastlege. Partene 

ble ikke enige om innholdet i en kontrakt, og det er ikke betalt noen delsum.  

Selger mener at partene var enige om prisen, men at kjøper ombestemte seg etter 

å ha vært ved legesenteret noen måneder.  Kjøper stilte en rekke krav før han 

ville signere kontrakt, blant annet til en del bygningsmessige endringer han 

mente var påkrevet for at legekontoret skulle være i godkjent stand.  Nemnden 

trenger ikke ta stilling til hva som eventuelt var muntlig avtalt, eller 

berettigelsen av kjøpers betingelser, da begge parter nå har bedt om nemnd for å 

få en verdifastsettelse som de har akseptert vil være bindende for dem.  Det er 

avklart at selger kommer til å fratre xxx, om mindre enn xxx år. 

 

Nemnden legger for øvrig følgende fakta til grunn: 
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Attraktivitet/Beliggenhet 

 

Det var xxx søkere til delelistehjemmelen. 

 

Type praksis: 

 

Xxx praksis, deleliste.  Selger driver praksisen som xxx.  

 

Lokalene 

 

Legekontoret holder til  i xx kvm leide lokaler i første etasje , noen minutters 

kjøring fra xxx sentrum. Det er gratis parkering utenfor bygget og nær offentlig 

kommunikasjon (buss). 

 

Lokalene består av : 

Lite inngangsparti; 

Resepsjon med arbeidsstasjon, kortterminal, vask, laboratorium med sentrifuge, 

analyseapparater, stol til prøvetaking med mer; 

2 kontorer, hvorav ett med sittegruppe; 

2 undersøkelsesrom (knyttet til de to kontorene) med benk, skapplass med mer; 

Venteværelse; 

Handicaptoalett; 

Låsbart bakrom for server, fax, printer, etc.; 

Lite bakrom med garderobeskap og plass til rengjøringsutstyr; 

Personalrom med kjøkkenkrok og en arbeidsstasjon med PC; 

Lite personaltoalett 

 

Personalet: 

 

Selger har ansatt tre legesekretærer i til sammen 150% stilling, pluss en 

renholdsassistent i 11 % stilling. 

I tillegg er selgers xxx ansatt, og arbeider etter det nemnden forstod i xxx % 

stilling som xxx. 

 

Systemer i praksisen 

 

Legekontoret benytter System X journalsystem med E-link til kommune, 

journalføring, E-resept, elektroniske sykmeldinger, vaskisneregister med mer.   

 

 System X ble innført i 2017.  Alt datautsyr ble da kjøpt nytt. 

 Legekontoret benytter Bambora betalingsautomat. 

 

Laboratoriet er tilknyttet NOKLUS kvalitetssikringssystem.  
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Pasientsky benyttes for timebestilling og er tilknyttet norsk helsenett. 

Kontoret har prosedyreperm med informasjon om blant annet scanning, 

pasientreisebestilling, prøvetaking, LAR-pasienter, autoklavering, samarbeid 

med mer. 

 

Kontorrutiner 

 

Legekontoret er åpent alle hverdager fra kl. 09 00-1500.  Oppmøte for 

legesekretær er kl. 0800.  Den første timen benyttes til å svare på henvendelser i 

Pasientsky og gjøre klart til dagens aktivitet. 

Det er to legesekretærer på arbeid samtidig mesteparten av tiden.  Oppgavene 

rullerer, dog slik at en av legesekretærene har ansvar for  å oppdatere 

legekontorets hjemmeside og telefonsvareren, og en annen har ansvar for 

månedlige innkjøp. 

Legesekretærene samarbeider godt og dekker for hverandre ved fravær. 

Det er månedlige personalmøter. 

Selger arbeider to dager per uke, kjøper kan arbeide flere dager, opptil fem, om 

han vil. 

 

Samarbeidsavtaler 

  

Legekontoret har avtaler med/om følgende: 

 

NOKLUS, 

Mediq (medisinsk forbruksmateriell), 

Andreassen Datapartner AS 

DnB (Forsikring) 

Vaskeri (rengjøring av matter) 

Regnskapsfører 

Fürst (henting/anlayse av prøver, fjerning av biologiske materialer og 

risikoavfall). 

 

Pasientgrunnlag 

 

Selger startet praksisen som en null-liste i xxx. På tidspunktet for nemndens 

møte var det 1415 pasienter, listetak 1 600. Gjennomsnittlig antall per lege i 

kommunen er 1240. 

 

Kontinuitet: 

 

Selger har drevet praksisen siden xxx. Fra 20xx-20xx var det turnuslege 

tilknyttet legekontoret. Siden ca. 20xx har han arbeidet en dag per uke i 

kommunal bistilling. I 20xx hadde selger xx måneders sykefravær. I forbindelse 
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med at han takket ja til deltidsstilling ved sykehjem i 20xx, var det to vikarer 

som dekket fravær i påvente av ny lege.  Den ene av disse sluttet ved årsskriftet 

20xx/xx, den andre arbeidet frem til kjøper tiltrådte primo februar 20xx. For 

øvrig har selger nesten ikke hatt fravær 

 

Husleie og andre avtaleforhold 

 

Leieavtale med privat utleier. Avtalen løper til og med mai 20xx. 

 

Inntekter og utgifter 

Selgers netto næringsinntekt fra fastlegepraksisen var i 20xx (som var siste hele 

året han arbeidet alene hele året) kr. 1 495 314.  

I 20xx har selger med 2 dager per uke hatt omsetning på kr 1 114 000, vikaren 

har hatt kr 148  272 for to mnd.  Basistilskuddet utgjorde kr 648 310. Kjøper 

opplyste en omsetning siden mars 20xx på ca kr. 800 000. Omsetning totalt ca. 

kr. 2 700 000 inkludert basistilskuddet.  Utgiftene i praksisen er på ca.  

kr.1 400 000.  

 

I  selgers regnskap inngår både inntekt fra xxx sitt arbeid som xxx på ca. kr.100 

000 og utgifter i form av lønn på ca. kr. 200 000.  Kjøper ønsker ikke å 

videreføre denne ordningen, og står fritt til å avslutte den. Dette vil bedre det 

økonomiske resultatet med ca. kr. 100 000, dersom selgers tall stemmer, noe 

nemnden ikke har grunn til å betvile. 

 

Partenes anførsler 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Kjøpers hovedargument for at praksisen ikke er verdt mer enn hans bud er de 

bygningsmessige forholdene.  Han viser til at lokalene ikke tilfredsstiller krav til 

personvern, kontorene er ikke godt nok lydisolerte og det er generelt dårlige 

hygieniske forhold.  Kjøper anser lokalene som et renoveringsobjekt, og mener 

at mesteparten av utstyr/inventar  er i behov av fornyelse. Kjøper har lagt frem 

en tilsynsrapport fra kommunen der det påpekes en rekke forhold som må 

utbedres. 

 

Kjøper har ikke villet signere kontrakt før lokalene er satt i forsvarlig stand. 

 

Ifølge kjøper har  praksisen vært ustabil og stort sett drevet av vikarer den siste 

tiden før han inntrådte.  Videre anfører han at det er mange LAR-pasienter og en 
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liberal foreskrivning av  B-preparater, samt at det mangler oppdatering og 

behandlingsplaner for LAR-pasientene.   

 

Hjelpepersonellet er etter kjøpers oppfatning ustabilt, og en av dem er ufaglært. 

Avslutningsvis viser kjøper til ansettelsen av selgers xxx, og xxx betingelser, 

som gjør at regnskapet ikke blir reelt. 

 

Selger: 

 

Selger har i korte trekk anført følgende: 

 

Hva gjelder kjøpers anførsler om bygningsmessige utbedringer er det kun 

lydisoleringen som ikke er utført.  Partene er uenige om hva som må gjøres og 

hvor mye dette vil koste. 

 

Kjøpers innvending mht ansettelsesforholdet med selgers xxx er uproblematisk, 

da xxx slutter frivillig, og fortsette virksomheten fra andre lokaler, dersom 

kjøper ønsker det. 

 

Selger har drevet praksisen nesten uten fravær i xxx år, med et jevnt tilsig av 

pasienter.  Fraværet på grunn av kommunal stilling og xxx måneders sykefravær 

ble dekket av vikarer, og har ikke påvirket pasientlisten.  Det har vært full 

legedekning ved legekontoret hele tiden. 

 

I forbindelse med feriefravær har det vært kollegial fraværsdekning dekket opp 

gjennom kommunal legevakt, men fra 01.01.xx har endring av organiseringen 

av legevakten med overgang til interkommunal legevakt medført behov for en 

ny ordning for fraværsdekning.  Det er planlagt et møte i ALU for å drøfte dette.  

Selger har vært nøktern med uttak av ferier, og i hovedsak hatt åpent for 

eksempel i påskeuker og juleuker og inneklemte arbeidsdager. 

 

Pasientlisten er stabil, og det er nå 1 415 pasienter på listen.  Listetaket er 1 600. 

 

For ett år siden kom legekontoret  best ut av alle kontorene i xxx kommune i 

Forbrukerrådets test av digital tilgjengelighet. 

 

Praksisen har i alle år hatt godt kvalifisert hjelpepersonell, enten legesekretærer 

eller sykepleiere. De som nå er ansatt er alle legesekretærer med henholdsvis 6,4 

og 1 års ansiennitet ved legekontoret. 

 

Sommeren 20xx ble System X pasientjournalsystem innført. Det ble i den 

forbindelse foretatt en fullstendig utskifting av datautstyr.  
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Legekontoret har samarbeidsavtaler med leverandører av alle relevante tjenester. 

 

Lokalene er eldre, men funksjonelle, og sentralt beliggende med bussforbindelse 

til/fra xxx sentrum, xxx, xxx, xxx, xxx.  Praksisen drives i samme bygning som 

xxx og xxx butikk, og det er tilhørende parkeringsplass med god kapasitet. 

 

De manglene som kommunen beskrev er alle utbedret, bortsett fra 

lydisoleringen.  Selger har innhentet en beskrivelse av utbedringstiltak og 

pristilbud for dette. 

 

Praksisen har godt driftsresultat uten spesialisttillegg.  Dette vil styrkes 

ytterligere med ca. kr 100 000 dersom selgers ektefelle slutter. 

 

Samlet sett mener selger at dette er en velfungerende xxx praksis med en 

attraktiv beliggenhet og godt pasientgrunnlag.  Godt kvalifisert hjelpepersonell 

følger og det er etablert gode systemer. 

 

Nemndens vurderinger 

 

Opparbeidet praksis 

 

Generelt har solopraksiser noe lavere verdi enn gruppepraksiser.  Det skyldes at 

disse vanligvis er mer sårbare for fravær hos lege eller hjelpepersonell.  I tillegg 

mangler solopraksiser et faglig miljø og andre fordeler som ellers har 

sammenheng med at flere leger driver sammen, for eksempel innkjøp av utstyr, 

oppussing av lokaler, rutiner for kvalitetskontroll med mer. 

 

Hva gjelder hjelpepersonellsituasjonen har selger valgt  å ha 1,5 årsverk fordelt 

på 3 legesekretærer.  Dette  er noe mer enn gjennomsnittet per lege på 

landsbasis.  Løsningen medfører høyere kostnader, men har den fordel at fravær 

stort sett kan dekkes internt mellom legesekretærene.  Nemnden oppfattet at 

særlig en av disse var svært erfaren fra tidligere praksis.  De tre hadde vært 

ansatt hos selger henholdsvis 6,4 og 1 år.  En av dem hadde hatt noe sykefravær, 

men for øvrig var det nemndens inntrykk at hjelpepersonellet fungerte godt. 

 

Legekontorets beliggenhet er sentral.   

 

Det er alminnelig god inntjening i praksisen ut fra pasientantall.  Hva gjelder 

kjøpers anførsel om ansettelsesforholdet med selgers xxx er det avklart at det 

ikke vil vedvare dersom kjøper ikke ønsker det.  Xxx  inntekter har vært så 

beskjedne at besparelsen vil omtrent dobbelt så stor som den tapte inntekten fra 

xxx virksomhet dersom xxx slutter.   

 



 8 

Pasientgrunnlaget synes godt.  Det er svært få ledige plasser på fastlegelistene i 

kommunen. 

 

Nemnden kan heller ikke se at det har vært noen ustabilitet i driften, det fremstår 

tvert i mot som selger har drevet praksisen stabilt gjennom en årrekke.  De siste 

års vikarbehov anses ikke å ha påvirket praksisens verdi negativt. 

 

Hva gjelder kjøpers anførsel om forskriving av B-preparater var det i xxx 20xx 

noen negative oppslag i lokalavisen pga. en xxx der Fylkeslegen vurderte selgers 

xxx.  Bakgrunnen var et xxx der en pasient hadde fått medisiner fra to leger, 

uten at legene visste om hverandre.  Det kan ikke sees bort fra at dette har hatt 

en viss innvirkning på praksisens rennommé. Kjøper har også anført manglende 

behandlingsplaner for LAR-pasienter som et negativt moment i 

verdivurderingen.  Nemnden har ikke mulighet til å gå inn i pasientjournaler, og 

kan derfor ikke ta konkret stilling til anførselen.  Nemnden vil imidlertid tro at 

behandling av  LAR-pasienter ikke er mulig uten at det foreligger en slags 

behandlingsplan for disse. Det å ha LAR-pasienter på listen er ikke negativt, og 

trekker ikke verdien av en praksis ned, slik kjøper anfører. 

Legekontoret har blitt kåret til ”best på tilgjengelighet” i kommunen for ca. xxx 

år siden, og var i samme undersøkelse på plass 74 i fylket. 

 

De vanlige samarbeidsavtalene foreligger formalisert. 

 

Det foreligger en perm med administrative og kliniske prosedyrer, og elementer 

av internkontrollsystem utover NOKLUS.  Det manglet imidlertid en helhetlig 

overbygning.  

 

Lokalenes stand og planløsning trekker verdien ned i betydelig grad.  De er 

gamle, slitte og uhensiktsmessige.  Flere mangler var påpekt da kommunen 

hadde tilsyn der i fjor høst, og totalinntrykket fra kommunens tilsyn var at  

tilstanden vurderes som svært dårlig med hensyn til 

• Hygiene 

• Systematikk og orden 

• Oppbevaring av medikamenter 

• Elektrisk anlegg 

• Utstyr 

• Overholdelse av taushetsplikt 

• Fasiliteter 

• Møbler.   
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Det ble blant annet påpekt stor risiko for spredning av taushetsbelagte 

opplysninger på grunn av måten lab/resepsjon/venterom var innredet.  Nemnden 

deler denne oppfatningen.  

Manglende lydisolering er en vesentlig bygningsmessig mangel. Manglende 

ventilasjon på et av undersøkelsesrommene ble også påpekt, i tillegg til at det 

gjennomgående var gammelt utstyr, samt enkelte andre forhold. 

Selger opplyste at alle manglene påpekt under kommunens tilsyn, bortsett fra 

lydisoleringen, var utbedret.  Nemnden kan bare delvis si seg enig i dette.  Det 

fremstod for eksempel som lite betryggende arrangert med ren og uren side på 

hver sin side av oppvaskbenken på laboratoriet, og medisiner oppbevart i samme 

kjøleskap som mat. Lydisoleringen var dog det vesentligste.  Selger hadde lagt 

frem et prisanslag på ca. kr. 60 000, for å rette opp utilstrekkelig isolerte vegger. 

Dette ble foreslått som et første tiltak, for så å vurdere om det er behov for 

ytterligere tiltak. Den utbedringen som var medregnet i pristilbudet var å 

separere himlingen mellom lokalene og tette veggene mot himlingskroppen, 

isolere himling i skapene ved resepsjonen og montere fibergips, tette 

ventilasjonsluke og tette med gips, isolere og kasse inn ventilasjonskanal, rette 

dør og tette, isolere og kasse inn lindragerne.    

 

Kjøper mente at dette ville være utilstrekkelige tiltak. 

 

Nemnden kan ikke ta stilling til hva det vil koste å sette lokalene i forsvarlig 

stand.  Dette vil også avhenge av om det skal arbeide én eller to leger der 

fremover (også når selger fratrer) Det kreves ikke samme isolasjon mellom alle 

rom dersom bare én lege skal benytte rommene. 

 

Kjøper kan imidlertid ikke høres med sitt bud som er satt svært lavt  

hovedsakelig på grunn av lokalenes beskaffenhet, og samtidig kreve at selger 

skal betale for utbedringen.  

 

Nemnden vurderer verdien av praksisen ut fra helhetsinntrykket av praksisen 

basert på de ovennevnte punktene.  Hva gjelder lokalene er disse 

uhensiktsmessige og i dårlig stand.  Kjøper må påregne omkostninger for å få 

dem i akseptabel stand.   

 

En enstemmig nemnd er kommet til at verdien på opparbeidet praksis slik den er 

i dag, med lokalene i nåværende stand, skal settes til kr 400 000.   

 

Det vesentlige av verdien ligger i det opparbeidede pasientgrunnlaget, opplært 

hjelpepersonalet og legekontorets beliggenhet og generelle attraktivitet i 

markedet.  Lokalenes stand er den faktor som i størst grad trekker verdien ned i 

forhold til andre solopraksiser som er omsatt de senere årene. 
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For den tiden som har gått siden kjøper tiltrådte har partene ikke hatt noen avtale 

om utgiftsdekning ut over det som dekkes av basistilskuddet.  

 

Inventar/Utstyr 

 

Det er nytt datautstyr.  For øvrig er både inventar og utstyr stort sett gammelt.  

Verdien settes til kr 50 000. 

 

Konklusjon 

En enstemmig nemnd er kommet til at kjøper skal betale til selger kr 400 000 for 

opparbeidet praksis og kr 50 000 for inventar/utstyr, til sammen kr 450 000. 

 

Saksomkostninger 

I samsvar med begge parters ønske deles disse likt mellom partene.  

 

Slutning: 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 450 000, hvorav kr 270 000 innen  08.04.2019 

og kr 180 000  innen 14 dager etter at selger fratrer. 

 

Kjøper og selger skal betale halvparten hver av nemndutgiftene, men er 

solidarisk ansvarlige for betalingen.  

 

 

*** 

 

 

Oslo den 10.03.2019 

 

 

 

Kjersti P. Amundsen      Hanne Støre Valeur    Ole Johan Bakke 

nemndleder           nemndmedlem               nemndmedlem  

 




