
 

NASJONAL NEMND FLO 

 

AVGJØRELSE  20.01.2019 

 

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 xxxs fastlegepraksis ved  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. 

 

Nemnden avholdt befaring og forhandlingsmøte i praksisens lokaler 07 januar 2019 klokken 1800. 

Tilstede var partene og nemndens medlemmer. Under møtet fikk nemnden også forklaringer fra 

tillitsvalgt for kjøper, samt daglig leder for utleier (xxx) og medisinsk faglig ansvarlig ved xxx. 

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

ble gitt av partene og de som forklarte seg i møtet. Et av nemndmedlemmene hadde også en 

telefonsamtale med bydelsoverlegen før møtet, og informerte i møtet om samtalen. 

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

 

Inventar og utstyr ved legesenteret eies ikke av selger, og skal derfor ikke overdras.   

 

Selgers  krav for praksisen er kr 1 280 000. 

Kjøpers justerte bud er kr  0. 

  

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

 

Begge parter har bedt nemnden 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 

• 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 overtok hjemmelen i 2014, og flyttet den til nåværende lokaler sommeren 2015.   

Siden da har praksisen vært drevet i et helsesenter, der det både er leger, andre helseprofesjonsutøvere 

og treningsstudio 
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Selger og de andre fastlegene ved legesenteret har individuelle leieavtaler med eier av senteret.  

Leieavtalen omfatter alt av hjelpepersonell, servicetjenester og inventar/utstyr.    

 

Kjøper overtar praksisen 01 februar 2019. 

 

Selgers leiekontrakt sikret ikke ny lege rett til å overta leiekontrakten.  Kjøper ble tilbudt samme 

kontrakt som selger hadde.  xxx stilte spørsmål ved enkelte av bestemmelsene i avtalen, og det har 

vært  forhandlinger mellom utleier og kjøper.  Etter å ha blitt muntlig enige om vilkårene, og kjøper 

hadde fått beskjed om hvor kontrakten ville ligge klar til signering,  trakk utleier seg fra avtalen, med 

den begrunnelse at kjøper ikke passet inn i legesenteret.  Den utløsende faktor for dette var, slik 

nemnden oppfattet det, at utleier hadde lest kjøpers redegjørelse til nemnden, og oppfattet denne som 

uredelig og illojal.  Utleier hadde også i forkant av dette hatt tvil om hvorvidt kjøper passet inn i 

miljøet der, men det var kommet til en enighet, før utleier ombestemte seg.   

Kjøper har etter dette ingen leieavtale, og på tidspunktet for nemndens befaring ikke noe sted å drive 

fra når xxx overtar praksisen 01 februar. 

 

Selger har bedt nemnden vurdere praksisens verdi også med den forutsetning at leieavtalen hadde blitt 

videreført.  Kjøper har bedt om at nemnden presiserer hva, om noe, xxx skal betale for.  Nemnden vil 

redegjøre grundig for verdsettelsen under avsnittet om nemndens vurderinger nedenfor, men det er 

utenfor mandatet å fastsette en hypotetisk verdi. 

 

I det følgende vil fakta om de vanlige momentene i verdsettelsen av en praksis bli beskrevet, dog 

kortere enn vanlig, ettersom de fleste av momentene ikke vil være aktuelle i denne saken. Hverken 

beliggenhet, lokaler, kontorrutiner, hjelpepersonell, systemer i praksisen, type praksis, leieavtale eller 

inventar/utstyr vil være aktuelt for kjøper når xxx ikke får fortsette driften ved samme legesenter. 

 

IV SAKENS FAKTUM 

 

Attraktivitet/beliggenhet 

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

transportforbindelser. Det er parkeringshus under legesenteret. 

Det var 40 søkere til hjemmelen.  

 

Lokalene 

Legesenteret drives i lokaler (flere etasjer) som også inkluderer treningssenter, fysioterapeuter, 

psykologer, kiropraktor og andre helsefaglige profesjoner.  Det er heis i bygget. Praksisen er 

tilgjengelig og tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

 

Lokalet består av: 

En hel etasje med spesialister, en etasje der de 10 fastlegene har kontor, flere ventesoner, toaletter, 

resepsjon, konferanserom, kantine, operasjonsstue, skiftestue, laboratorium, administrasjonsavdeling, 

og en etasje med treningssenter. Det er apotek i samme bygg. 

 

Type praksis 

Gruppepraksis med 7 leger og 2 fastelegevikarer.  Samlokalisert med andre helseprofesjoner som 

drives under samme paraply. Selger driver som enkeltpersonforetak. Fastlegene har individuelle 

leieavtaler med eier av senteret.  Leieavtalen omfatter alt av hjelpepersonell, servicetjenester og 

inventar/utstyr.    

 

Det ble ikke opplyst om kommunale oppgaver knyttet til hjemmelen per i dag. 
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Personell 

Legesenteret har ansatt 17 legesekretærer, tre sykepleiere og en psykolog.  Det er egne legesekretærer 

som betjener fastlegene. Legesenteret har også ansatt kvalitetssjef og daglig leder.  Legesenteret er 

med i Primærhelseteampiloten, hvor psykologen er en del av dette. En av fastlegene, som også er 

medeier i selskapet, er medisinsk faglig ansvarlig. 

 

Systemer i praksisen. 

Praksisen benytter System X journalsystem som EPJ system.  

 

Det er svært gode interkontrollsystemer og kvalitetssikringsrutiner. Legesenteret arbeidet blant annet 

med å få ISO 9001 sertifisering . NOKLUS, egen kvalitetshåndbok, avvikssystem, støymålinger, 

rutiner risikovurderinger med mer forelå, men ikke internkontroll av den medisinske virksomheten 

som sådan. 

 

Kontorrutiner 

Selger har kun ansvar for egen medisinsk virksomhet, alt annet ivaretas gjennom leiekontrakten. 

 

Pasientgrunnlaget 

Da selger overtok praksisen i 2014 var det 238 pasienter på listen.  På tidspunktet for flytting i 2015 

var det 385.  Ved nemndens befaring var det 1200 pasienter på listen og 47 på venteliste.  

 

Kontinuitet 

Fratredende lege har drevet praksisen siden 2014.  

xxx har hatt vikar i 100% stilling i hele 2017. I 2018 har xxx hatt en annen vikar først i 60% halve 

året, deretter 50% stilling resten av året. 

 

 

Inventar/Utstyr/laboratorium 

Legesenteret er upåklagelig utstyrt både mht utstyr og inventar. 

 

Husleie/Samarbeid 

Leie-/samarbeidsavtalen som selger hadde gir leier rett til å disponere alt inventar/utstyr, og inkluderer 

alle servicetjenester, herunder hjelpepersonell.  Avtalen gjelder frem til 2021 – dette fordi utleier selv 

ikke har lengre leiekontrakt. 

 

Det er faste legemøter annenhver uke, der ulike temaer drøftes.  Alle legene disponerer 

treningssenteret fritt, og lunsj inngår i leien. 

 

Økonomiske forhold 

 

Selger betaler kr 74 664 per måned.   

 

Selger skattbare resultat i 2018 (i hhv 40 og 50% stilling) har vært kr 533 671.  Dette tilsier et resultat 

per år på ca kr 1 100 000. 

 

Antall konsultasjoner i 2018 var 1220, vikarens konsultasjoner er da ikke medregnet. 

 

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 xxx ikke overtar leiekontrakten.  Det vil bli lagt større vekt på 

foranledningen til at kjøper ikke får anledning til å leie. 
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Selger: 

 

Selger anfører i korte trekk følgende: 

 

• Pasientgrunnlag 

Selger har bygget opp et pasientgrunnlag fra 238 til 1 400, med ytterligere 47 på venteliste.  xxx har  

 

• Kontinuitet  

 

Selgers fravær har ikke gått ut over pasientene.  xxx har vært i løpende dialog med vikarene, og 

vikarene har ivaretatt pasientene på en god måte. 

 

• Leie –og samarbeidsavtale  

    Leieavtalen med alle tjenester inkludert er  gunstig for fastlegene, som  får frigjort mye tid til  

pasientbehandling. 

 

• Beskrivelse av beliggenhet/ offentlig kommunikasjon: 

    Legesenter ligger sentralt, og med parkeringsplasser i umiddelbar nærhet. 

 

• Begrunnelse for selgers krav: 

Det var 40  søkere på hjemmelen, dette viser at praksisen er attraktiv i markedet. 

Praksisen er veldrevet i fine lokaler.  Det er gode systemer og rutiner i praksisen, beliggenheten er 

sentral, legesenteret har godt rykte, og er en attraktiv plass å arbeide.    Pasientgrunnlaget er godt, og 

kjøper kan øke listetaket om xxx vil.  Det er lett å fylle opp listen, da det er stor pasientpopulasjon i 

området.  Legene betaler det samme i leie, uavhengig av kontorstørrelse, faktisk forbruk og listetak.  

Dette er  et gode som verdsettes blant legene. 

Selger betalte selv kr 600 000 for praksisen i 2014, hvorav 500 000 for opparbeidet praksis. Siden 

den gang har xxx nedlagt betydelig innsats for å bygge opp listen til det den er i dag. 

Omsetningen til selger er preget av rehabilitering etter sykdom, det er grunnlag for langt høyere 

inntekt enn selger har hatt. 

 

Selger mener at xxx ikke kan belastes for at kjøper ikke får leiekontrakt.  Det er utleier som har 

besluttet dette, og selger har ikke hatt noen påvirkning på denne avgjørelsen.  Selger mener at xxx 

ikke kan holdes ansvarlig for en prosess xxx ikke har tatt del i.   

 

Kjøper kontaktet selger i i begynnelsen av november fordi det var oppstått en situasjon som kunne 

påvirke begge.  Kjøper ba om å få se selgers kontrakt, fordi xxx mente at det kontraktsforslaget xxx 

hadde mottatt fra utleier inneholdt flere strenge betingelser. xxx lurte derfor på om selger hadde 

samme kontrakt.  Selger ba om å få se utkastet kjøper hadde mottatt, det fikk xxx ikke.  Dagen etter 

ringte kjøper til selger og sa at kontraktene var helt like.  Kjøper fikk tilbud fra utleier om samme 

kontrakt som selger hadde.  Etter dette hadde selger og kjøper ikke mer kontakt. Selger hadde fått 

bekreftet fra utleier at xxx ville bli fristilt fra leiekontrakten når den nye legen tiltrådte. Selger 

oppfatter kjøpers redegjørelse til nemnden som ufin og ukollegial, og til dels ukorrekt.   Grunnen til 

at selger sendte kjøpers redegjørelse til daglig leder var at den vedrørte mange spørsmål som utleier 

best kunne svare på.  Selger har fått bekreftet fra utleier at xxx uansett fristilles fra sin leiekontrakt 1 

februar. 

 

Kjøper: 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Kjøper viser til at samme kveld som xxx fikk tilsendt utkast til leiekontrakt fra utleier, fikk xxx 

beskjed om at de var usikre på om xxx passet inn i miljøet der.  Etter en del frem og tilbake fikk xxx 

beskjed om at utleier ikke kunne tilby xxx kontrakt.  Kjøper ringte da til bydelsoverlegen, som 
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medvirket til at det kom i stand et møte mellom kjøper og utleier.  Møtet ble avholdt 5 desember.  

Kjøper hadde med seg tillitsvalgt, fordi xxx følte seg ubekvem med å møte alene.  I møtet ble flere 

spørsmål vedrørende kontrakten diskutert.  Kjøper oppfattet at daglig leder ga stadig ulike svar på 

spørsmålet om alle legene hadde samme kontrakt.  Møtet ble avsluttet i god tone, og kjøper mottok 

deretter utkast nummer 2 til leiekontrakt.  Dette utkastet hadde et strengere vilkår enn utkast nr. 1.  

Dette gjaldt punktet om sikkerhet for leien. Kjøper ønsket kausjonsavtale, og mottok deretter utkast 

nummer 3 med selvskyldnerkausjon.  Kjøper aksepterte dette utkastet, utleier signerte avtalen  fredag 

den 04.01. 19. Partene var enige om at kjøper skulle signere den på mandag 07.01, når xxx var tilbake 

fra reise.  Samme dag sendte kjøper selger sin redegjørelse.  Dagen etter fikk hun beskjed fra utleier 

om at tilbudet var trukket tilbake etter at utleier hadde lest kjøpers redegjørelse. 

Kjøper mener at årsaken til at utleier trakk seg fra avtalen var at selger sendte xxx redegjørelse til 

medisinsk faglig ansvarlig hos utleier.  Siden kjøper signerte avtalen med bydelen om å overta 

hjemmelen har kjøper flere ganger fått høre fra utleier at de var usikre på om xxx passet inn.  Selger 

har gitt xxx uriktig informasjon om ”opprykksmulighetene” for større kontor, samt om muligheten til å 

disponere ultralyd.  Disse feilene har ført til at utleier har ment at xxx krevde særfordeler som de andre 

legene ikke hadde.  Kjøper viser også til at spørsmålet om xxx egnethet først kom opp 18 november, 

dvs like etter at xxx hadde begjært nemnd. 

 

Kjøper bød opprinnelig kr 850 000 for praksisen. På grunn av punktet om påkravsgaranti i kontrakten 

reduserte kjøper budet til 400 000.  Etter at det ble klart at xxx ikke fikk noen kontrakt mener kjøper at 

xxx ikke skal betale noe.  Pasientlisten er ikke til salgs, og det er ikke noe annet xxx overtar fra selger.   

 

Tillitsvalgtes forklaring 

Tillitsvalgte var med kjøper i møtet med utleier den 05.12.2018, fordi kjøper opplevde en 

ubalanse i styrkeforholdet mellom xxx og utleier. xxx var redd for å bli overkjørt i møtet.  

Tillitsvalgte forteller at kjøper i møtet spurte om alle legene hadde samme kontrakt, noe 

daglig leder lot til å bli irritert over. Kjøper stilte også spørsmål vedrørende 

opprykksmuligheter for kontor, og ved at utleier skulle godkjenne vikar.  Kjøper ble irritert 

over at utleier svarte unnvikende og uklart på spørsmålet om sikkerhetsstillelse. Daglig leder 

sa  at de var usikre på om kjøper passet inn.  Tillitsvalgte hadde inntrykk av at dette skyldtes 

at utleier mente kjøper stilte for mange spørsmål, og at xxx manglet tillit til utleier.  

Tillitsvalgte opplevde kjøper som tøff i forhandlingene, men at alle spørsmålene var saklige 

og velbegrunnet.  Stemningen i møtet ble bedre etter hvert, og møtet ble avsluttet med at 

kjøper ville signere kontrakten, og daglig leder skulle snakke med advokaten om justering av 

kontrakten. 

Daglig leders, medisinsk faglig leders og kvalitetssjefens forklaring 

Medisinsk faglig ansvarlig lege viste nemnden rundt i lokalene, og fortalte om driften og 

rutinene og fasilitetene.   

Kvalitetssjefen redegjorde for kvalitetssikring og internkontrollsystemer. 

Daglig leder og medisinsk faglig ansvarlig fortalte om kontakten med kjøper, og årsaken til 

at xxx ikke var ønsket som leietaker der.  Ifølge dem var miljøet på legesenteret basert på stor 

grad av tillit og samarbeid.  De opplevde at kjøper forsøkte å forhandle særfordeler, og at xxx 

manglet tillit til dem.  Årsaken til at tilbudet til kjøper ble trukket var at redegjørelsen fra 

kjøper til nemnden ble oppfattet som en fullstendig tillitsmangel, samt at det virket som 
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kjøper bare rakket ned på  legesenteret.  Nemnden oppfattet det slik at utleier også mente at 

kjøper i redegjørelsen beskrev  enkelte forhold på en uredelig/uriktig måte.  De to ga uttrykk 

for at det var uaktuelt å ha kjøper der, selv i en midlertidig fase mens xxx kunne finne et 

annet sted å drive praksisen fra.  Deres tilbud var at de kunne betjene xxx pasienter 

midlertidig. 

Bydelsoverlegens uttalelse per telefon 

Bydelsoverlegen ga i samtale med nemndmedlem Ole Johan Bakke uttrykk for at det ikke var noe i 

prosessen fra kjøpers side som kunne tilsi at hjemmelen kunne trekkes tilbake og utlyses på nytt. 

 

VI.  NEMNDENS VURDERINGER 

 

Opparbeidet praksis 

 

Det har det siste året vært tre nemndsaker (to i xxx og en i xxx), der fastlegepraksisen drives etter 

samme modell som her, dvs at fastlegen betaler leie som inkluderer alle tjenester knyttet til driften. 

Ordningen har flere fordeler, men også ulemper.  Ulempene kan i en viss grad reduseres ved 

gjennomtenkte og gode kontrakter, men prisnivået for en praksis der alle tjenester inngår i leieavtalen 

vil normalt ligge under en tilsvarende praksis der legen  selv er ansvarlig, og har bidratt til etablering 

og etterleving av kvalitets-og internkontrollsystemer, interne og eksterne avtaler..    

De viktigste fordelene med denne organiseringen er at legen får frigitt mye tid, og at det ofte er et 

tverrfaglig miljø. Ulempene er at legen personlig har ansvar for sine legetjenester, men har liten 

innflytelse på forhold som påvirker disse tjenestene, f.eks internkontroll, kvalitetssikring, renhold, 

hjelpepersonell, labrutiner mm.  I tillegg kommer at mye av verdien av opparbeidet praksis i disse 

praksisene ligger hos utleier.  Fastlegen har i realiteten ikke så mye annet å selge en det opparbeidede 

pasientgrunnlaget, inntektspotensialet og en rett til å nyte godt av tjenestene som utleier gjennom 

leieavtalen er forpliktet til å yte. En vesentlig faktor i verdien av praksisen vil derfor være hvordan 

leiekontrakten er, og i særdeleshet hvilken sikkerhet legen har i forhold til oppsigelse og hvordan den 

regulerer overdragelse av praksisen.  I tillegg er kvaliteten på de tjenestene utleier tilbyr av betydning.  

 

Denne saken er et i nemndsammenheng - til nå - uprøvd eksempel på hvor usikker en slik kontrakt kan 

være.  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 xxx vil velge å bli 

værende ved xxx.  

 

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 xxx starter opp.  

 

Det kan reises spørsmål ved om utleier er berettiget til å avvise en nye lege, som har fått hjemmelen 

etter en prosess der utleier ikke har motsatt seg den nye hjemmelsehaveren. 

 

Ut fra de opplysninger nemnden har fått fra partene, utleier og tillitsvalgte, kan nemnden ikke se at 

verken kjøper eller selger er å bebreide for den oppståtte situasjon.  Kjøper hadde en avtale med 

utleier, som utleier valgte å trekke tilbake.  Utslagsgivende for denne beslutning var misnøye med xxx 

redegjørelse til nemnden. Nemnden er enig i at kjøpers redegjørelse var kritisk.  Dette er imidlertid 

ikke uvanlig i nemndsammenheng, når kjøper forsøker å oppnå en gunstig pris. 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.  I en 

nemndavgjørelse fra 04.09.2018 er omstendighetene ulike, men sakene har det til felles at verdien av 

opparbeidet praksis også der var begrenset til opparbeidet pasientgrunnlag og attraktivitet. Den 
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praksisen hadde flere pasienter enn i vår sak og selger hadde lengre og bedre kontinuitet, men det var 

ikke benyttet elektronisk journal. Fra avgjørelsen siteres: 

”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 

. ………….. 

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.” 

Kjøper har anført at pasientene ikke er til salgs.  Det er riktig.  Imidlertid er et opparbeidet 

pasientgrunnlag 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. 

I vår sak var det 40 søkere til hjemmelen.  Det kan ikke utelukkes at  noe av interessen 

skyldes beliggenheten og senterets gode rykte, men dette alene anses ikke å være årsaken til 

det høye søkertallet.   

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.  

 



 

 

9 

9 

Dersom kjøper hadde fått den leiekontrakt xxx var enig med utleier om ville verdien blitt en helt 

annen.  Selger har bedt om at nemnden vurderer hva verdien i så fall ville blitt. Det kan nemnden ikke 

gjøre.  Nemndens mandat er å fastsette verdien på den praksis som overdras. 

 

Under henvisning til faktum referert over er det nemndens klare inntrykk at alt ved dette legesenteret 

fremstod velorganisert, med et fruktbart tverrfaglig miljø, godt samarbeid og langt over gjennomsnittet 

gode kvalitetssikrings og internkontrollsystemer.  Det som ville trukket  verdien ned (selv om kjøper 

hadde fått overta leiekontrakten) er at utleier kan nekte nye hjemmelshaver å overta fratredende leges 

praksis. Dette illustrerer den usikkerhet som ligger i slike avtaler og at det ikke er verdier som kan 

anses å være opparbeidet på legens hånd. Selgers kontrakt var uoppsigelig i leieperioden.  

Leiekontrakten hadde ikke opsjon for forlengelse.  Dette skyldtes utleiers egen leieavtale med sin 

utleier, men representerer uansett en betydelig usikkerhet om videre leie og eventuelle endrede 

betingelser. Selger har sluppet å betale leie for lengre enn til 1 februar, selv om kjøper ikke overtar.  

Dette hadde imidlertid selger ingen garanti for.  xxx kunne derfor risikert at kjøper ikke fikk tiltre, 

men at xxx måtte betale leie i lang tid fremover. 

 

Det utkastet kjøper hadde godtatt ga en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder.  Nemnden finner en 

slik oppsigelsesadgang for utleier risikabel.  Etter det nemnden oppfattet var dette punktet tatt inn etter 

kjøpers ønske. Uansett representerer ikke en slik kort termineringsadgang den stabilitet og 

langsiktighet som fastlegeordningens verdier bygger på.  

 

I en nemndavgjørelse  fra 06.07.2018 i Oslo ble verdien satt til kr 750 000. 

Leiekontrakten i den saken ga kjøper rett til å overta kontrakten, men det var enkelte andre 

usikkerhetsmomenter i leiekontrakten.  Det var også svakheter ved organiseringen fra utleiers side, og 

det var ingen medisinsk faglig ansvarlig lege på utleiersiden.  Hjelpepersonellsituasjonen var preget av 

mye vikarbruk, det manglet gode rutiner og systemer for internkontroll og kvalitetssikring.  Lokalene 

var noe uhensiktsmessige, men beliggenheten var sentral og attraktiv, og det var 39 søkere til 

hjemmelen. 

 

Nemnden vil videre vise til en nemndavgjørelse fra august 2017 i Oslo. 

Også dette var en praksis der fastlegene leide alle tjenester av utleier, og utleier var arbeidsgiver for 

hjelpepersonellet.  Verdien der ble satt til kr 750 000.  I den praksisen var det færre pasienter på listen, 

og lavere inntekt.  Også denne praksisen var i Oslo.  Lokalene var imidlertid langt bedre, og daglig 

leder var selv lege.  Det var mer orden og mer stabilitet,  samt at internkontroll og 

kvalitetssikringssystemer var ivaretatt.   

 

I en avgjørelse fra Sarpsborg ble verdien i en tilsvarende sak satt til kr 900 000.  Dette var imidlertid 

den nedre ramme for nemndens avgjørelse, fordi kjøper hadde tilbudt å betale dette beløp.  Det kan 

derfor ikke utledes særlig veiledning av den avgjørelsen. 

 

Hovedsvakheten ved selgers kontrakt med utleier var at den var uoppsigelig i hele leieperioden, og 

uten rett for selger til overdragelse av kontrakten til ny lege. Den kontrakt kjøper var tilbudt hadde 

samme svakhet i form av manglende rett til overdragelse av kontrakt, samt en risiko knyttet til at 

utleier hadde rett til  å si opp kontrakten med bare tre måneders varsel.   

 

Blant annet ut fra en sammenligning med de ovenfor nevnte avgjørelser ville en videreføring av 

praksisen med den kontrakt kjøper var tilbudt gitt en betydelig høyere verdi enn hva som nå ble 

resultatet. 

 

Inventar/Utstyr 

 

Inventar/utstyr overdras ikke.  Det er derfor tilstrekkelig for nemnden å opplyse at senteret er moderne 

og velutstyrt. 
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Saksomkostninger 

 

Nemnden finner i denne saken at ingen av partene er å bebreide, og at det ikke er grunn til å fravike 

hovedregelen om at nemndutgiftene deles likt mellom partene. 

 

 

VII  SLUTNING 

 

Kjøper skal betale til selger kr. 250 000,-.  

 

Frist for betaling er 20.02.2019.  

 

Kjøper og selger skal betale en halvpart hver av nemndutgiftene, men er solidarisk ansvarlige for hele 

betalingen.  

 

 

 

*** 

 

 

 

 

20.01.2019 

 

 

 

 

 

Kjersti Patricia Amundsen  Rune Burkeland Matre Ole Johan Bakke 

Nemndleder    Nemndmedlem  Nemndmedlem, 




