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FLO 

VOLDGIFTSAVGJØRELSE  03.01.2019 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxx kommune 

 

Kjøper: xxx 

Selger: xxx 

 

Nemndleder: Kjersti Patricia Amundsen 

Nemndmedlem: Lars Erik Halvorsen 

Nemndmedlem: Ole Johan Bakke 

 

Innledning 

 

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

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. 500 000 for inventar/utstyr og kr 1 000 000 for opparbeidet 

praksis, til sammen kr. 1 500 000. 

 

Kjøper har  budt kr. 80 000 for inventar/utstyr og kr 20 000 for opparbeidet 

praksis, til sammen kr 100 000.  

 

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.   
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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 

• 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 overtar praksisen 01.02.2019, men tiltrer ikke selv før 1 mars.  

Kommunen skaffer vikar for februar. 

Selger har drevet praksisen siden sommeren 2014.  xxx betalte da kr 1 025 000 

for praksisen. 

Kommunen har nettopp innført en ordning for å gjøre det attraktivt å jobbe som 

fastlege i kommunen.  Nye fastleger får kr 100 000 i tilskudd ved oppstart, og 

deretter kr 350 000 i løpet av tre år. Kjøper er en av de første som får fordel av 

ordningen. 

 

Nemnden legger for øvrig følgende fakta til grunn: 

 

Attraktivitet/Beliggenhet 

Det var 3 søkere til hjemmelen. 
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Type praksis: 

Solopraksis i gruppe med fire andre solopraksiser, hvorav tre allmennleger og en 

spesialist i indremedisin.  Selgers praksis drives som enkeltmannsforetak. Hver 

lege har eget hjelpepersonell. Hver lege har egne rom, i tillegg er det 

fellesarealer som benyttes av alle. 

 

Det hører ikke kommunal bistilling til hjemmelen, og er kun 2 legevakter per 

måned. 

 

Lokalene 

Legesenteret holder til  i sentrum, nær sykehuset og tog/buss.  Lokalene er i 

tredje etasje med heis.  I andre etasje er det flere fysioterapeuter og psykologer 

med offentlig avtale.  

 

Selger har egen resepsjon, lab, skadestue/gyn og stort kontor. xxx leier også et 

rom som brukes til lager. Det er egen alarm på legekontoret. Sammen med de 

andre legene disponerer selger felles venterom, flere toaletter, pauserom, 

garderobe med mer.   

 

Personalet: 

Selger har en ansatt helsesekretær i full stilling. xxx har 30 års ansiennitet, 

hvorav de siste åtte år ved dette legekontoret.  I disse årene har xxx hatt 

minimalt fravær. 

 

Systemer i praksisen 

Legekontoret benytter CGM journalsystem, og har ny server med ekstern back-

up. 

Legekontoret benytter NOKLUS kvalitetssikringssystem for laboratoriet, og har 

rutiner for HMS.  Pasientsky benyttes for timebestilling, resepter og annen 

kommunikasjon.  

 

Kontorrutiner 

Legekontoret er åpent alle hverdager fra  0800-1500, med pause 1200-1300. 

Kontoret har betalingsautomat og fakturering via Melin 

Helsesekretæren håndterer lab, telefonhenvendelser og det man ellers forventer 

på et legekontor.  Selger har hatt ca. 20 konsultasjoner daglig. 

Legene og hjelpepersonellet har felles lunch hver dag. 

 

Samarbeidsavtaler 

De fire legene samarbeider, og har avtale om fraværsdekning.  Også 

hjelpepersonellet dekker for hverandre ved akutt fravær. Legekontoret har ellers 

avtaler om/med følgende: 
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NOKLUS, 

Mellin, 

CGM, 

Alarm service Verisure; 

Sykehuset innlandet; 

Nets terminbetaling; 

Alere (utstyr og forbruksmateriell); 

Stamina (BHT); 

Telenor; 

Helsenett; 

Renhold; 

Husleie; 

Pensjonsavtale med Storebrand. 

 

Pasientgrunnlag 

Da selger overtok praksisen i 2014 var det 1200 pasienter på listen. På 

tidspunktet for nemndens møte var det 1400 pasienter. Gjennomsnittlig antall 

per lege i kommunen er 1090. 

 

Kontinuitet: 

Selger har drevet praksisen siden 2014, nesten uten fravær .  

 

Husleie og andre avtaleforhold 

Leieavtale med privat utleier. Avtalen løper  til april 2019, med automatisk 

forlengelse for tre år, med mindre den sies opp av leietaker.  Årlig husleie er  

kr 98 700.  Vaktmestertjenester inngår i leien. 

 

Omsetning 

Selgers netto næringsinntekt fra fastlegepraksisen har de siste to år ligget 

mellom kr. 1 900 000 og kr. 2 050 000 

 

Partenes anførsler 

 

Selger: 

Selger har i korte trekk anført følgende: 

 

Selger betalte selv kr 1025 000 for praksisen for over fire år siden.  Etter dette 

har xxx både anskaffet mye nytt utstyr og økt pasientantallet. 

 

Lokalene er romslige, lyse og fine, og med godt ventilasjonssystem.  

Beliggenheten er sentral og lett tilgjengelig med både bil, buss og tog.  
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Pasientgrunnlaget er godt og stabilt, med nærhet til både sykehjem 

omsorgsboliger. 

 

Selger har nesten ikke hatt fravær, og listen er bygget opp både i xxx tid og 

tidligere gjennom mange års stabil drift. 

 

Helsesekretæren er meget velfungerende, og kjenner pasientene gjennom mange 

år.  xxx er godt utdannet, har allsidig erfaring og lite fravær. 

 

Det er godt samarbeid med de andre legene, og et hyggelig sosialt miljø med 

felles lunch daglig.  Det er også flere andre spesialister like ved kontoret, bla 

annet ØNH, øyelege, dermatolog og Aleris. 

 

Kontoret har godt samarbeid med sykehuset, som daglig henter blodprøver. 

Disse er ferdige på ettermiddagen samme dag, og tidligere hvis det haster.   

Ved akutt hjelp er ambulanse raskt på plass. 

Pasienter kan henvises direkte til mottakelsen på sykehuset ved behov. 

 

Nesten alt utstyr er anskaffet de siste tre-fire år, og det er lite brukt, siden bare 

selger bruker det. 

 

Det er god inntekt i praksisen, og kjøper kan øke inntekten. 

 

Alle moderne fasiliteter benyttes, slik at driften er effektiv og med mest mulig 

bruk av digitale verktøy. 

 

Kjøper: 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Kjøper hovedargument for en lav pris er at det for tiden er en utfordrende 

situasjon for fastlegeordningen, og at det av den grunn er vanskeligere å 

rekruttere nye fastleger.   Usikkerheten om dette gjør også at en høy pris på 

praksisen vil virke avskrekkende, fordi nye leger ikke vet om de vil få det 

samme når de selger.   

 

I tillegg anfører kjøper at det kan bli vanskeligere for nyutdannede leger å få 

gjennomført spesialistutdanning, fordi det vil bli stadig vanskeligere for 

kommunene å skaffe veiledere. 

 

Kjøper mener at usikkerheten rundt fastlegeordningens fremtid allerede har 

manifestert seg ved at flere nyutdannede leger velger å jobbe på sykehus fremfor 

allmennpraksis. Rekrutteringen er blitt vanskeligere, og prisene ved salg er 

allerede begynt å bli påvirket av dette. 
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Kjøper sammenligner denne praksisen med en solopraksis i Oslo med like 

mange pasienter som i herværende sak.  Prisen der var kr 300 000. 

 

Nemndens vurderinger 

 

Opparbeidet praksis 

 

Generelt har solopraksiser noe lavere verdi enn gruppepraksiser.  Dette 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. 

 

I den grad disse momentene ikke gjør seg gjeldende vil verdien ikke påvirkes av 

om det er en gruppepraksis eller solopraksis. 

 

Denne praksisen er på de fleste måter å sammenligne med en gruppepraksis.  

Den vesentlige forskjellen er at den er mer sårbar for fravær hos lege eller 

helsesekretæren.  Selv om de andre legene og deres helsesekretærer avhjelper 

ved akutt fravær har de ikke tilgang til selgers pasientjournal.   

 

Det var tre søkere til hjemmelen.  Dette tilsier en begrenset interesse i markedet, 

men nok til at den ble besatt med en gang. 

 

Legekontorets beliggenhet er sentral.  Lokalene fremstår rene, ryddige og 

funksjonelle, bortsett fra manglende plass til båre i heisen.  Selgers kontor er 

stort og lyst. Samlokaliseringen med andre leger fungerer på en praktisk måte. 

Husleien er ikke avskrekkende.  Husleieavtalen gjelder for tre år fremover. 

 

En solopraksis som drives på denne måten er avhengig av at hjelpepersonellet 

fungerer godt.  Helsesekretæren som er ansatt her har vært i samme stilling i en 

årrekke, og har mye erfaring også fra tidligere.  xxx er etter det opplyste meget 

velfungerende, og er åpenbart stabil og har lite fravær.  Dette gjør at praksisen 

per i dag fungerer godt i det daglige.  Helsesekretæren har også gitt uttrykk for 

at xxx kommer til å fortsette i stillingen, noe kjøper vil nyte godt av.  

 

Det er god inntjening i praksisen, og godt pasientgrunnlag.  Selger har økt 

pasientantallet med 200 i de årene xxx har drevet praksisen, og listen er stabil.   

Selv om selger driver solopraksis er det et faglig og sosialt miljø med de andre 

legene, og et godt samarbeid. 
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Det er ikke noe å bemerke til kontorrutinene.  Alt uføres av den ene 

helsesekretæren, og de tilgjengelige hjelpemidlene (Pasientsky og 

betalingsautomat) benyttes. 

 

Det vanlige samarbeidsavtaler foreligger, og det er oversikt over avtalene.  

Avtalen med de andre legene ved senteret om fraværsdekning er ikke 

formalisert, men ble praktisert. En svakhet ved denne ordningen er at legene 

ikke har tilgang til hverandres pasientjournaler.  

 

Dokumentasjon av kvalitetssikringsrutiner og internkontroll er mangelfull, selv 

om legekontoret benytter NOKLUS og har lovpålagte rutiner for HMS. Dette 

trekker verdien noe ned. 

 

Selger viser til at xxx selv betalte kr 1 025 000 for praksisen i 2014.  Nemnden 

har forståelse for at det kan oppleves urimelig å ikke oppnå høyere pris ved salg 

etter å ha tilføyd praksisen mye nytt og positivt. Dette er imidlertid ikke noe 

nemnden kan tillegge vekt.  Pris som avtales utenom nemnd er ikke førende for 

nemndens vurderinger.  Nemnden må forholde seg til tidligere 

nemndavgjørelser, og vurdere verdien ut fra rammeavtalen og gjeldende 

retningslinjer for verdsettelsen.  

 

Kjøper har anført at den usikre situasjonen i fastlegeordningen, og 

rekrutteringsproblemer, bør påvirke verdien. 

 

Nemnden mener at praksisens attraktivitet må vurderes konkret ut fra gjeldende 

retningslinjer.  Denne hjemmelen ble besatt ved første gangs utlysning uten 

problemer. Nemnden kan ikke prise en praksis ut fra en hypotetisk negativ 

fremtidig markedsvurdering eller rekrutteringsproblemer ved andre praksiser.  

Det faktum at denne kommunen yter tilskudd ved oppstart for nye fastleger er 

ikke tillagt vekt ved nemndens prisvurdering, hverken i positiv eller negativ 

retning.  

 

Hva gjelder kjøpers henvisning til en annen nemndsak vil nemnden vise til det 

som er skrevet innledningsvis om solopraksiser, og at det gir et uriktig 

helhetsbilde av en praksis om man bare trekker frem pasientantallet.  

 

Nemnden mener samlet sett at dette er en veldrevet og gjennomsnittlig godt 

utstyrt praksis i hensiktsmessige  lokaler.  Det må tas hensyn til sårbarheten ved 

fravær, men for øvrig er det lite som skiller denne praksisen fra en 

gruppepraksis.  

En enstemmig nemnd er kommet til at verdien på opparbeidet praksis skal settes 

til kr 725 000. 
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Inventar/Utstyr 

 

Praksisen har alt nødvendig utstyr som forventes i en moderne praksis, samt 

vanlig beholdning av medisinske forbruksartikler.  Mesteparten av utstyret er 

anskaffet de siste tre-fire årene, og er i god stand.  Verdien settes til kr 325 000. 

 

Konklusjon 

En enstemmig nemnd er kommet til at kjøper skal betale til selger kr 725 000 for 

opparbeidet praksis og kr 325 000 for inventar/utstyr, til sammen kr 1 050 000 

 

Saksomkostninger 

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

 

Slutning: 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 1 050 000. 

 

Frist for betaling er  03.02.2019.   

 

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

solidarisk ansvarlige for betalingen.  

 

 

*** 

 

Oslo den 03.01.2019 

 

 

 

 

Kjersti P. Amundsen      Lars Erik Halvorsen    Ole Johan Bakke 

nemndleder           nemndmedlem               nemndmedlem  

 




