
Vi holder mennesker i bevægelse
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1. FORBEREDELSE AF ET SALG

Der kan være flere årsager til, at man ønsker sælge sin klinik. 
For sælger gælder det normalt om at få den bedst mulige pris 
for sin klinik, mens en køber ønsker at få størst mulig værdi 
for investeringen, og samtidig sikre egen og andres fremtidi-
ge arbejdsplads.

Grundig forberedelse før handlen giver altid det bedste resul-
tat. Du skal derfor lægge en plan for både det ledelsesmæs-
sige og det ejermæssige. Start bagfra med at beskrive, hvor-
dan klinikken ser ud efter handlen. Forventer du at ”sælge” 
dig selv med – og i så fald, hvor længe? Hvordan forventer du, 
at rollefordelingen skal være efter en handel? Hvem skal eje 
klinikken, og hvem skal lede den? Lav en tidsplan for de en-
kelte trin og sæt en slutdato på. 

Hvorfor vil jeg sælge?
Der kan være flere årsager til, at man ønsker at sælge. Du 
kan have personlige grunde, eller måske har du modtaget et 
spændende tilbud fra en kollega eller ansat. 

For fysioterapeuter er der følgende muligheder for salg:
• Til ansatte/lejere
• Til andre fysioterapeuter eller konkurrenter
• Fusion med anden klinik, fx for at øge markedsværdien

Er jeg klar til en ny tilværelse?
Når du er nået frem til, at klinikken skal sælges eller genera-
tionsskiftes, er der en del spørgsmål og overvejelser, du bør 
tage stilling til. Det er en stor beslutning, så du bør inddrage 
din familie tidligt. 

Du vil i denne proces også skulle forholde dig til din egen ar-
bejdsmæssige situation efter salget, herunder om du vil fort-
sætte med at arbejde på klinikken ved at lave en uopsigelig 

kontrakt, hvor væsentligt indhold ikke kan ændres. Ligeledes 
skal du forholde dig til din økonomiske situation efter salget.

Vælg en erfaren rådgiver
Det kan tage lang tid og kræver mental og praktisk forbe-
redelse at sikre et godt ejerskifte. Du bør derfor vælge en 
rådgiver, som har teoretisk og praktisk erhvervserfaring. En 
erhvervskonsulent, din revisor eller advokat vil ofte være et 
godt valg.

Rådgiverens rolle
Din rådgiver bør være en rutineret forhandler, der påtager sig 
rollen som projektleder i købs- og salgsforløb. 

Det er vigtigt, at køber og sælger har hver sin rådgiver for 
at undgå interessekonflikter. Når potentielle købere af klinik-
ken er identificerede, yder rådgiveren assistance i forhandlin-
gerne og i udarbejdelsen af udkast til en rammeaftale mel-
lem parterne. Parternes revisorer og advokater inddrages om 
skattemæssige og juridiske problemstillinger. Selv om udgif-
ten til rådgivere er høj, er det en nødvendig investering.

Helt eller delvist salg 
Hvorvidt du skal sælge helt eller delvist afhænger af køber 
og din egen situation. Et strategisk helt eller delvist salg til 
en kollega kan være relevant hvis du ser muligheder i, at I går 
sammen for at udvikle forretningen, inden du eventuelt se-
nere skal trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det er vigtigt at være realistisk om din fremtidige rolle. Er 
du et aktiv for den fremtidige klinikdrift, fordi du kan rådgive 
den nye ejer, eller vil du være en begrænsning for udvikling af 
klinikken? Det kan også få betydning for salgsprisen. 

Hvordan gør jeg min klinik mere værdifuld?
Principielt skal din klinik altid være klar til et eventuelt salg. 
Når du begynder at overveje at sælge din klinik, er det en god 

Ønsker du at sælge din klinik?

Undgå de typiske faldgruber. I guiden her 
hjælper vi dig til at tage stilling til en række 
punkter, så du får en god salgsproces. 



idé at bruge overvejelsestiden til at ’rydde op’ og værdiopti-
mere. Dette kaldes også salgsmodning. 

Salgsmodningen har til formål at gøre klinikken klar til et 
salg og samtidig øge både værdien og omsætteligheden. 
Med andre ord er formålet med salgsmodning at gøre klinik-
ken attraktiv for flest mulige potentielle købere og samtidig 
opnå de bedst mulige vilkår. 

Værdien af din klinik bliver optimeret ved en struktureret 
salgsmodnings- og salgsproces:

•  Ydelser og processer trimmes. 
  Sørg for at klinikken har det sidste nye udstyr, så den er at-

traktiv.
• Organisationen gøres tydelig og selvkørende. 
•  Kontrakter gennemgås og ajourføres. 
  De fysiske aftaler skal være i orden. Forsikringer og kon-

trakter skal være synlige, så det bliver nemt for den nye ejer  
at overtage driften.

• Der laves en klar opdeling af økonomien. 

Finansiering
En vigtig overvejelse er, hvordan salget kan finansieres. Det 
gælder evt. muligheden for successiv overdragelse (over flere 
år). Det er naturligvis et forhandlingsspørgsmål, i hvilket om-
fang du skal bidrage til finansieringen af købers overtagel-
se af virksomheden. Den nye ejer kan enten finansiere købet 
ved et banklån, ved et lån fra den eksisterende partner, ved 
egne midler eller ved en kombination. Derved kan du som nu-
værende ejer ”hjælpe” den kommende ejer godt i gang.

Earn-out
Et ofte anvendt begreb er earn-out. Det betyder, at en del 
af købsprisen gøres afhængig af klinikkens fremtidige ind-
tjening. Dette er selvsagt attraktivt for køber, men kan også 

være en metode for sælger til at få enderne til at mødes i re-
lation til den sidste del af betalingen for klinikken. 

Beskatning
Overvej i god tid, hvordan en handel vil blive beskattet. En 
holding konstruktion kan være en relevant måde at undgå 
unødig beskatning på. Disse overvejelser skal drøftes med en 
erfaren revisor.

Hvordan finder jeg køber?
Søgning efter og forhandling med en køber foregår i tæt 
samarbejde mellem dig og din rådgiver. En køber kan findes 
blandt:

• Ansatte og lejere i klinikken 
• Sælgers netværk
• Rådgivers netværk
• Klinikker i lokalområdet
• Annoncering i aviser, fagblade og på fysio.dk 

2. SALGSPROCESSEN

Værdiansættelse
Salgsprisen er oftest delt op i driftsmidler og goodwill, hvor 
langt størstedelen er prisen på goodwill.

Prisen for driftsmidlerne, inventaret, udstyret, mv. afhænger 
af den konkrete stand, driftsomkostninger og forventet le-
vetid. Dvs. hvor meget af værdien der allerede er afskrevet, 
fordi der snart skal investeres i nyt.

Prisen for goodwill er ligeledes til forhandling. Der er ingen 
fast minimums- eller maksimumspris for hverken den sam-
lede goodwill eller pr. kapacitet (ydernummer). Det er derfor 
klinikkens indtjeningsevne, der er retningsgivende for prisen.



Klinikkens indtjeningsevne afhænger særligt af følgende fak- 
torer:

Tildelte kapaciteter hhv. over og under 30 timer 
•  Er der omsætningsbegrænsninger på de enkelte kapacite-

ter?
• Hvad er forudsætningerne for de senere års omsætning?
•  Er der et korrekt fastsat omsætningsloft? Dette vil som ud-

gangspunkt være baseret på, hvad én fysioterapeut vil kun-
ne omsætte for uden brug af vikar eller hjælpepersonale.

•  Ophører delingsaftaler ved fysioterapeutens fratrædelse?

Praksisplanen gældende for klinikken og lokalområdet
• Hvad er klinikkens optageområde?
• Er det muligt at flytte kapacitet/klinikken?
• Er der øvrige begrænsninger ved salg?
•  Hvad er klinikkens indtjening og omkostninger de seneste 

3 år?
•  Er kapaciteten udnyttet realistisk ifølge overenskomstens 

regler?
•  Giver beliggenheden mulighed for udvidelse og tiltrækning 

af flere patienter?

Eksisterende aftaler
Hvilke regler gælder i forbindelse med afståelse og opsigelse?
 •  I hvilken stand skal lokalerne afleveres ved huslejekon-

traktens afståelse og opsigelse? 
Ansatte og lejere
 •   Er aftalerne attraktive for en køber, hvis de skal overdra-

ges?
 •  Har klinikken overenskomst med HK for kliniksekretærer?
 •  Kan lejekontrakterne overtages af køber, eller skal de op-

siges med 6 måneders varsel af sælger?
Aftaler med virksomheder og/eller forsikringsselskaber
 •  Bidrager aftalerne positivt set i forhold til administration 

og indtjening?

Indtjeningsevne udenfor sygesikringen
•  Hvilke erfaringer og kompetencer har klinikken i forhold til 

at udvikle ydelser og skabe omsætning udenfor sygesik-
ringsregi?

•  Hvad er den konkrete omsætning, og hvor mange bidrager 
til væksten?

3. SALGSAFTALEN

Det er som oftest sælger, der kommer med udkast til salgsaf-
talen. I salgsaftalen skal køber sikre sig, at handlen sker under 
forudsætning af, at sælger har oplyst alle relevante forhold, 
der har betydning for prisen (due diligence). Hvis køber ikke er 
oplyst om alle forpligtelser, som overtages, eller hvis oplyste 
forudsætninger ikke er holdbare, bør det have konsekvenser i 
form af erstatning, hvis prisen er aftalt på et forkert grundlag.

Opsigelse
Det er vigtigt, at der tages stilling til hver enkelt lejekontrakt, 
og at sælger er klar over, at det er vedkommendes ansvar at 
opsige kontrakter rettidigt. Vær opmærksom på, at lejere kan 
råde over deres ydernummer i 6 måneder efter opsigelse. Hvis 
det er aftalt, at ét eller flere ydernumre skal opsiges, er det 
vigtigt at vide præcist, hvornår ydernumre er afmeldt, så kø-
ber kender datoen for, hvornår man vil kunne indsætte en ny.

Hvor kan jeg få rådgivning?
Du kan få rådgivning og vejledning mange steder:

Danske Fysioterapeuter
 •  Overenskomstforhold
 •  Lejekontrakter
 •  Faglig udvikling
 •  Arbejdsgiver rådgivning
 •  Forretningsudvikling

Revisor
 •  Drift og budgetter

Væksthusene
 •  Forretningsudvikling og vækst

ØNSKER DU MERE INFORMATION?

Kontakt Claus Pedersen, 
erhvervskonsulent og rådgiver 
inden for køb og salg af klinik. 
Tlf. 33 41 4627
cp@fysio.dk


