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9. april 2019 har NASJONAL NEMND FLO avsagt slik 

 

 

 

 

AVGJØRELSE 

  

 

 

 

Nemndas sammensetning:  Nils Grytten (leder) 

     Gunnar Ramstad 

     Hanne Valeur 

      

 

 

 

Parter:     Xxx, fratredende part 

 

              - 

 

     Xxx, tiltredende part 

 

 

 

 

 

 

 

I. INNLEDNING 

 

Xxx er tildelt Xxx fastlegehjemmel i xxx kommune, xxx fylke. Partene har ikke blitt enige om 

kjøpesummen som skal betales i anledning overdragelsen av xxx praksis og derfor bedt om 

at dette blir avgjort av nemnd i samsvar med Rammeavtale mellom Kommunenes sentral-

forbund (KS) og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i 

kommunene pkt 5.6. 

 

Bestemmelsen har i de to første avsnitt slik ordlyd: 

 
«5.6 Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel 

 

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. Over-

dragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege. Kommunen er ikke 

part i denne avtalen. 
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Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbeløpet innen 5 uker etter at 

kommunens tilbud er mottatt, fastsettes prisen av nasjonal nemnd (voldgift) oppnevnt av Le-

geforeningen. Nærmere retningslinjer for nemndsbehandlingen utarbeides av Legeforeningen 

etter drøftinger med KS. 

 

Begge leger plikter å medvirke til nemndsbehandling. Fratredende lege som ikke medvirker 

til nemndsbehandling, mister retten til overdragelse av praksis etter denne avtalen. Overta-

kende lege som ikke medvirker til nemndsbehandling, skal anses å ha trukket seg fra tilde-

lingen. 

 

Utgifter og tilrettelegging i forbindelse med nemndsbehandling er kommunen uvedkommen-

de, kommunen skal likevel gjøre partene oppmerksom på relevante avtalebestemmelser slik at 

prosessen mellom berørte leger kommer i gang og gjennomføres på en hensiktsmessig måte. 

Drifts – og leieavtaler som legen inngår i forbindelse med oppstart av praksis er kommunen 

uvedkommende.»  

 

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 lagt til grunn for nemndas be-

handling av saken. 

 

Advokat Nils Grytten er nemndas leder etter oppnevning av Den norske legeforenings sen-

tralstyre. Gunnar Ramstad ble oppnevnt etter forslag fra fratredende part/selger. Hanne Va-

leur ble oppnevnt etter avklaring med tiltredende part/kjøper.  

 

Ingen av partene har hatt innsigelser til nemndas sammensetning. 

 

Begge parter har fylt ut skjemaet «anmodning om nemndsbehandling» og for øvrig gitt 

nærmere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på saken.  

 

Nemnda har ikke avholdt befaring i praksisen. Årsaken til dette er kostnadene forbundet 

med slik befaring, holdt opp mot tvistegjenstandens verdi. I tillegg kommer det faktum at 

xxx ikke hadde eierposisjon i det legesenter xxx drev sin praksis fra. Xxx tilknytning var ba-

sert på en leieavtale. Det er dermed intet inventar eller utstyr som inngår i overdragelsen 

mellom partene. Ingen av partene har motsatt seg at saken avgjøres uten at det avholdes be-

faring. 

 

Nemnda har kommet frem til enstemmig avgjørelse. Avgjørelsen er basert på det skriftlige 

materialet som nemnda har fått oversendt fra partene.  

 

  

II. SAKENS BAKGRUNN 

 

Type praksis 

Praksisen var i selgers driftstid lokalisert til gruppepraksis; xxx Legesenter. Dette er en to-

legepraksis.  
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Fratredende part, xxx, overtok praksisen i november 20xx. Xxx betalte på det tidspunktet 

selv kr 450 000. Dette var en ordinær overdragelse uten bruk av nemnd og nemnda kjenner 

ikke til de konkrete forholdene som lå til grunn for prisfastsettelsen ved den anledning. 

 

Xxx var ikke medeier i xxx Legesenter. Dette eies i sin helhet av en annen lege («gjenværende 

lege/utleier»). Xxx formelle tilknytning til senteret var gjennom en leieavtale. I henhold til 

denne avtalen leide xxx kontor, ansatte og utstyr fra innehaveren av xxx Legesenter.  

 

Utover at det i avtalens § 2 fremgår at ansatte og utstyr inngår i leieforholdet, fremstår avta-

len som en ren kontrakt for lokaler. Det er benyttet en standard leieavtale for næringslokaler, 

hvor det (med unntak av § 2) i utelukkende avklares rettigheter og plikter knyttet opp mot 

lokalene.  

 

Konkrete bestemmelser gjeldende de øvrige forhold som leieforholdet omfatter, så som an-

satte (kvalifikasjoner, antall osv.) og utstyr/inventar (standard, beskaffenhet, nyanskaffelser, 

forbruksmateriell mv) er ikke regulert i kontrakten.  

 

Kontrakten har heller ingen bestemmelse om at leietaker/xxx har rett til å overdra kontrakten 

til ny lege ved salg av legepraksis. En bestemmelse om fremleie avhjelper heller ikke dette.  

 

Det er i forbindelse med nemndssaken avklart at kjøper ikke skal gå inn i xxx legesenter. 

Bakgrunnen for, og betydningen av dette, kommer nemnda tilbake til.  

 

Lokaler/beliggenhet 

Xxx Legesenter befinner seg i 2. etasje i en næringspark med parkeringsplass og heis.  

 

I legesenteret er det rom for småkirurgi og sårstell, et rom for gynekologisk og anorektiske 

prosedyrer, egne kontor for hver lege, laboratorium, venterom. Sekretærene har eget rom 

tilknyttet resepsjonen. 

 
Opplært personell 

Det er ansatt xxx helsesekretærer, hvor av den ene jobber i 100% stilling og den andre i 60 % 

stilling. Deres hovedoppgave er å administrere telefon og timebok samt blodprøver. De set-

ter også vaksiner, fjerner sting, tar øreskyll samt assisterer under krevende prosedyrer. 
 
Pasientgrunnlag 

Xxx er 10 minutter fra xxx sentrum og pasientene kommer fra tre nærliggende kommuner; 

xxx, xxx og xxx. Da fratredende part startet opp praksisen var det xxx pasienter på listen. 

Xxx har selv bygget opp grunnlaget til ca. xxx, med et listetak på 1 500. Ved kjøpers overta-

gelse er listen på ca. xxx. 

 
 
 
Økonomiske forhold 

Xxx betalte kr 80 000 pr måned i leiesum til gjenværende lege. I dette inngår etter det nemn-

da forstår alle kostnader til praksisdriften. 
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Fratredende lege startet opp driften i slutten av 20xx. Mot slik bakgrunn gjengis kun nøkkel-

tall for 20xx: 

 

Driftsinntekter   Driftskostnader   Driftsresultat 

2 287 756    801 002    1 486 754 

 

Omsetningstall for 20xx har nemnda ikke mottatt. 

 
Systemer i praksisen  

Legesenteret har benyttet Infodoc journalsystem. Det foreligger vedlikeholdsavtale med eks-

ternt datafirma. 
 
Attraktivitet/søkere 

Det meldte seg to søkere ved utlysning. 

 

Kontinuitet 

Da xxx overtok fastlegepraksisen i november 20xx hadde den stått uten lege en tid. Xxx har 

drevet den sammenhengende frem til desember 20xx. Listen har fra dette tidspunkt og frem 

til xxx overtok hjemmelen 1. xxx 20xx, blitt ivaretatt av gjenværende lege (utleier) i legesen-

teret.  

 
Utstyr/inventar 

Det foreligger ikke utstyr/inventar som inngår i overdragelsen mellom partene. Dette eies av 

gjenværende lege i xxx Legesenter. 

 

Nærmere om leieavtalen 

Den fremlagte leieavtale er ikke signert av verken selger eller utleier. Nemnda legger likevel 

til grunn at avtalen er bindende mellom de nevnte parter. 

 

Etter at xxx ble tildelt hjemmelen ga gjenværende lege i xxx Legesenter uttrykk for at xxx 

ikke ønsket xxx inn i senteret overfor helsesjefen i kommunen. Dette er bekreftet av helsesjef 

xxx. Helsesjefen orienterte også xxx om gjenværende leges holdning. Xxx startet mot slik 

bakgrunn arbeidet med å finne andre lokaler for sin virksomhet. 

 

Nemnda forstår det slik at gjenværende lege i etterkant skal ha endret standpunkt og nå an-

givelig aksepterer at xxx skal starte der. Dette ønsker imidlertid ikke xxx, som dessuten har 

inngått avtaler for andre lokaler. 

 
 
 
 
 

III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 

 

Fratredende part, xxx har i korthet anført,  
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Xxx Legesenter er et godt kontor med smidig pasientløsning og trygge og gode kolleger. Det 

er et godt samarbeid med gjenværende lege som drifter senteret. 

 

Legesenteret har svært god lokalisering og det er mulighet for nye leietakere som kan bidra 

til redusert husleie. 

 

Det er gode muligheter for inntjening i praksisen.  

 

Det er viktig for selger å få innfridd lånet xxx tok opp i forbindelse med eget kjøp av praksi-

sen, sikre god pasientovertagelse og et fortsatt godt samarbeid med gjenværende lege. 

 

Det er fremsatt et prisforlangende på kr 500 000,-. 

 

 

******* 

 

 

Tiltredende part, xxx, har i korthet anført følgende 

 

Overtagelsen har vært vanskeliggjort ved at fratredende part ikke har fremlagt etterspurte 

opplysninger og dokumentasjon om praksisen.  Innledningsvis fikk xxx på SMS opplysning-

er om hvilket utstyr og inventar som medfulgte. Dette viste seg senere å ikke stemme, etter-

som driften var fullt og helt basert på leieavtalen - uten egne driftsmidler. 

 

Nemnda bes vektlegge at leieavtalen som xxx har hatt med gjenværende lege ikke overtas av 

xxx.  

 

Det har vært få søkere til hjemmelen og rekruttering til fastlegehjemler i kommunen har vært 

mer krevende enn før.  

 

Det har vært dårlig kontinuitet i praksisen fra desember 20xx og frem til xxx overtagelse. 

Dette har resultert i fallende listelengde, misnøye og uro.  

 

Gjenstand for overtagelse er dermed utelukkende en pasientportefølje, uten utstyr, personal, 

innarbeidede rutiner, datasystem mv.  

 

Xxx har gitt et pristilbud på kr 100 000,-. 

 

 

 

 

 

IV. NEMNDAS SYN PÅ SAKEN  
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Partene har fri rådighet over sakens gjenstand og nemnda kan ikke treffe en avgjørelse som 

går utenfor partenes påstander. 

 

Utstyr og inventar inngår ikke i overdragelsen mellom partene, ettersom dette i sin helhet 

eies av gjenværende lege/utleier. Nemndas mandat er dermed kun å fastsette verdien av 

opparbeidet praksis. 

 

I den anledning viser nemnda til at selve fastlegehjemmelen ikke er gjenstand for overdra-

gelse. Den tildeles av kommunen gjennom et forvaltningsvedtak etter forutgående utlysning. 

 

Vurderingen av ”opparbeidet praksis” skal ikke baseres på rent forretningsøkonomiske kri-

terier og er ikke sammenfallende med forretningsbegrepet ”goodwill” slik det tradisjonelt 

kjennes fra andre områder.  

 

Nemndas oppgave vil være å søke 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.  

 

Forutsetningen er at det skal foretas en skjønnsmessig vurdering og nemnda viser særlig til 

retningslinjene som er vedtatt av sentralstyret i Den norske legeforening.  

 

I følge disse skal verdien av opparbeidet praksis fastsettes etter en helhetsvurdering hvor en 

bl. a. vektlegger følgende relevante kriterier: 

 

• Kontinuitet  

• Type praksis (gruppe- eller solo)  

• Kontorrutiner  

• Opplært personell  

• Attraktivitet/ beliggenhet  

• Driftsresultat 

• Pasientgrunnlag  

• Samarbeidsavtaler  

• Systemer i praksisen (eks journalsystem)  

• Husleieavtaler og andre leieavtaler 

Den innbyrdes og nærmere vekting av kriteriene er ikke angitt i retningslinjene, men er over-

latt til nemnda å avgjøre ut fra det konkrete saksforhold. Det vil også være grunnlag for å 

vektlegge andre, relevante kriterier dersom saken skulle gi foranledning til det. 

Nemnda er i sin vurdering bevisst på at regelverket søker å balansere mellom fratredende 

parts rettmessige behov for et økonomisk oppgjør for overdragelse av opparbeidede verdier 

praksisen, mot rekrutteringshensyn og ønsket om at den best kvalifiserte lege skal gis mulig-

het til å starte opp i en praksis.  

Det har de siste årene vært flere nemndsaker der fastlegepraksisen drives etter lignende mo-

dell som i denne saken, dvs. at legen ikke selv er i eierposisjon, men har en leieavtale som 
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inkluderer de fleste tjenester knyttet til driften. En slik ordning har både fordeler og ulemper.  

Ulempene kan i en viss grad reduseres ved gjennomtenkte og gode kontrakter, men prisni-

vået for en praksis der driften baseres på en leieavtale og ikke eierskap, vil ligge under en 

tilsvarende praksis der legen selv er ansvarlig, har eierskap, bidratt til etablering og etterle-

ving av kvalitets- og internkontrollsystemer, interne og eksterne avtaler mv.   

Én fordel med denne organiseringen er at legen får frigitt tid. Samtidig har legen fortsatt 

personlig ansvar for sine legetjenester, men mindre innflytelse på forhold som påvirker disse 

tjenestene, f.eks internkontroll, kvalitetssikring, renhold, hjelpepersonell, labrutiner mm.   

Det ligger i sakens natur at flere av de kriterier som er fastsatt i retningslinjene og som er 

gjengitt ovenfor, vil få liten eller ingen relevans for prisvurderingen når driften er basert på 

en slik leieavtale. Det meste av verdien av opparbeidet praksis vil i disse praksismodellene 

ligge hos utleier/eier.   

Fratredende part har i dermed ikke så mye annet å selge en det opparbeidede pasientgrunn-

laget (inntektspotensialet) og evt. en rett til å nyte godt av tjenestene som utleier gjennom 

leieavtalen skal yte, så fremt denne kan overdras. En vesentlig faktor i verdien av praksisen 

vil derfor være hvordan leiekontrakten er utformet, og i særdeleshet hvilken sikkerhet legen 

har i forhold til oppsigelse og overdragelse av avtalen til ny hjemmelshaver.  I tillegg er kva-

liteten på de tjenestene utleier tilbyr av betydning så fremt avtalen overdras.  

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

fratredende part har vært i.  

Basert på det faktum som er presentert for nemnda, anser nemnda at tiltredende part er i sin 

fulle rett til det. Leieavtalen hjemler for det første ingen rett for selger til å overdra avtalen 

overhodet. At xxx skal få innpass i legesenteret baseres derfor fullt og helt på gjenværende 

lege/eiers goodwill. 

Den er imidlertid ikke tilstede i denne sak. Gjenværende lege/eier har på et tidlig tidspunkt i 

prosessen gitt klart uttrykk for at tiltredende part var uønsket. Den konkrete bakgrunnen for 

dette er ikke kjent for nemnda og er heller ikke avgjørende. Poenget er at det foreligger en 

avtale som ikke sikrer selgers rett til overdragelse av kontrakten, uten utleiers velsignelse.  

At utleier senere muligens har moderert sitt standpunkt, forandrer ikke dette. Xxx hadde på 

det tidspunktet for lengst gått i gang med å finne andre løsninger for sin virksomhet og 

nemnda har stor forståelse for at xxx ikke kan tvinges inn i et to-legesamarbeid hvor den 

andre part er eneeier og på et tidlig tidspunkt erklært xxx uønsket. Dette ville skapt en helt 

urimelig ubalanse i kontrakts- og maktforholdet dem imellom i klar motstrid med fastlege-

ordningens premisser.  

Denne saken illustrerer dessverre godt svakhetene for de fratredende parter ved slike avta-

lekonstellasjoner. Noen av disse kunne vært fjernet eller redusert med en bedre avtale. Men 

slik foreliggende avtale er utformet, kompenserer den ikke på noe vis for de utfordringene 

en møter i slike forhold.  
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Nemnda anser heller ikke at de økonomiske betingelsene som avtalen bygger på, å være inn-

lysende gunstige. Et fast, månedlig beløp på kr 80 000,- fremstår for nemnda å være høyt. 

Det er mulig at den standard og kvalitet som tilbys leietaker også er meget høy. Dette er 

imidlertid ikke mulig å kunne lese ut av den avtalen som er fremlagt og som er meget knapp 

i angivelsen av hva som inngår i leieforholdet, ut over lokalene. Ikke minst er det uavklart 

hvilke forpliktelser utleier konkret har tatt på seg gjennom avtalen og hvor fritt den samme 

står i å ensidig gjøre endringer i leietakers disfavør etter eget forgodtbefinnende.  

Nemnda har ovenfor kommet til at kjøper ikke er forpliktet til å overta leieavtalen. Men uan-

sett anser nemnda at det ikke ville forelagt noen merverdi i den leieavtale selger har hatt for 

sin drift. Leieavtalen har åpenbare og betydelige svakheter og mangler i selgers disfavør og 

som det ikke foreligger noe fornuftig grunnlag for at en kjøper skal betale for. Selgers drifts-

form er et valg xxx selv har tatt og som ikke kjøper skal bære de økonomiske konsekvensene 

av.  

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

beidede pasientgrunnlaget. Dette er likevel et sentralt element for kjøpers grunnlag for vide-

re drift.  I vår sak svekkes det imidlertid noe av det faktum at kjøper må flytte praksisen.  

Dette vil påføre xxx 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 til-

knytning 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 xxx gir tiltredende part likevel et langt bedre utgangspunkt for 

driften, enn om xxx hadde startet på bar bakke. Det gir xxx et økonomisk fundament gjen-

nom basistilskudd og aktivitetsbasert inntekt i motsetning til dersom xxx startet i en nulliste. 

Fratredende part har vært delaktig i å bygge opp dette, både ved sitt kjøp fra tidligere inne-

haver 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,-. 

 

Oppfyllelsesfrist 

I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en oppfyllelsesfrist.  

Denne settes til 1 måned regnet fra avgjørelsens datering. 

 

Nemndskostnader 

Ingen av partene har bedt om særskilt avgjørelse av nemndskostnadene.   
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Nemndskostnadene blir dermed å fordele med en halvpart på hver part i tråd med hovedre-

gelen i retningslinjene. 

I samsvar med fast nemndspraksis utstedes fakturaer kun til kjøper/tiltredende part, som 

gjør fradrag for selgers halvpart av kostnadene i den kjøpesummen som hun etter denne 

avgjørelsen skal betale til ham. Partene er imidlertid fortsatt solidarisk ansvarlig for at 

nemndskostnadene blir dekket. 

 

******* 

 

Nemndas avgjørelse er på alle punkter enstemmig. 

 

V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 225 000 – kronertohundreogtjuefemtusen -  

2. Betalingsfristen settes til 1 måned regnet fra denne avgjørelsens datering  

3. Partene betaler in solidum – en for begge og begge for en – nemndas omkostninger 

etter oppgave 

 

 

 

Bergen/Ålesund/Oslo, 9. april 2019    

 

        

 

  

Gunnar Ramstad    Nils Grytten   Hanne Valeur 

 

 


