Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas
inom ramen för utbildningskravet för advokater
Även om avsikten inte är att detaljreglera innehållet i de e-utbildningsaktiviteter
som får tillgodoräknas, måste det dock finnas vissa riktlinjer för vad som ska
krävas för att en viss e-utbildning ska kunna avräknas mot utbildningskravet.

I dag gäller att utbildningsaktiviteten ska avse s.k. strukturerad utbildning. Med
strukturerad utbildning menas deltagande i interna eller externa kurser, seminarier
etc. eller arbete som lärare eller seminarieledare på strukturerade kurser och
seminarier. En strukturerad utbildning ska ha en eller flera ledare, en kursplan och
omfatta minst fem kursdeltagare. Utbildningsaktiviteten ska kunna styrkas på ett
sätt som utvisar innehåll, deltagare samt tid och plats för utbildningen. En koppling
ska vidare kunna påvisas mellan utbildningsinnehållet och den enskilde
ledamotens verksamhet. Utbildningen ska dessutom vara ägnad att medföra nytta
antingen för advokatens verksamhet eller för byråns klienter eller i bästa fall för
båda. Utbildningen kan vara juridisk, men även kurser inom andra områden som
har bäring på advokatverksamheten, får tillgodoräknas.

Förutom dessa redan befintliga krav på strukturerad utbildning som självklart
även ska gälla för e-utbildning, måste emellertid vissa ytterligare krav ställas på
e-utbildningen för att den ska kunna tillgodoräknas inom ramen för den
professionella utbildningen.

Den elektroniska utbildningen måste först och främst innehålla sådana interaktiva
kursmoment där den utbildade advokaten på något sätt har ett ansvar för att aktivt
medverka under utbildningen, t.ex. genom att besvara frågor och göra ”vägval”
under olika fiktiva förutsättningar, etc.

Detta krav på interaktivt inslag med kontrollfrågor, m.m. utgör en kvalitetssäkring
som utvisar att advokaten har förstått innehållet i utbildningen
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och är ett av de viktigaste kraven som klart måste framgå av
utbildningsbeskrivningen för att kunna godkännas. För att uppnå sitt syfte ska
antalet kontrollfrågor och deras svårighetsgrad vara på en sådan nivå att de utgör
ett reellt test av inhämtad kunskap.

Det räcker alltså inte med att genomgå en webbaserade utbildning, utan det måste
kunna påvisas att advokaten i huvudsak också har tillgodogjort sig kursinnehållet,
genom att korrekt ha besvarat frågor eller andra uppgifter. För att den
utbildningsansvarige ska kunna göra denna bedömning, måste det också vara
möjligt att dokumentera utbildningsresultatet. Ofta kan en sådan uppföljning ske
genom att resultatet av utbildningen för varje enskild deltagare tas fram.

Vem som är utbildningsansvarig kan variera. Det kan vara både det
utbildningsföretag som tillhandahåller kursen, men också lämplig person inom
advokatbyrån (t.ex. person ansvarig för risk, compliance eller human resources på
advokatbyrån).

Initialt bedöms det rimligt, att högst sex av de 18 timmarna får utgöras av
webbaserad utbildning. Det är möjligt att det framöver kan aktualiseras att utöka
antalet timmar för e-utbildning, med hänsyn bl.a. till frekvensen av ledamöternas
användning av utbildningssättet och kvaliteten på den utbildning som
tillhandahålls. De nu angivna sex timmarna är därför inte skrivna i sten.

De nu angivna tillkommande kraven på e-utbildning för att den ska kunna
tillgodoräknas, är även nödvändiga för att säkerställa att endast e-utbildning av
hög kvalitet tillgodoräknas.

Det bör alltså endast vara e-utbildningar av hög kvalitet och standard som kan
komma i fråga för tillgodoräknande inom utbildningskravet. Med hänsyn härtill
och även med beaktande av tidigare beslut som fattats i fråga om alternativa
utbildningsformer – t.ex. att enbart ljudinspelning av en föreläsning inte kan
komma ifråga för godkännande – bör e-utbildningskurser helst innehålla både
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ljud och bild, men i vart fall bild, för att kunna tillgodoräknas som godkänd
utbildning.

Skulle det i efterhand framkomma att någon av de e-utbildningar som
tillhandahålls advokater och därmed godtas inom ramen för vidareutbildning, inte
anses uppfylla det högt ställda kravet på utbildningens kvalitet och standard, får
Advokatsamfundet överväga huruvida en sådan e-utbildning ska diskvalificeras
från möjligheten att tillgodoräkna sig utbildningen inom vidareutbildningskravet.

Eftersom det ligger i sakens natur att e-utbildning sker individuellt, görs ett
undantag från kravet på att det för varje enskilt utbildningstillfälle ska vara minst
fem deltagare, exklusive utbildningsledaren, som genomför utbildningen.

Det är viktigt att slå fast att det endast är e-utbildning av just det slag, och som
uppfyller de krav, som har beskrivits i promemorian som kan komma i fråga för
tillgodoräknande inom utbildningskravet. Andra former av elektronisk utbildning
eller kurser som liknar e-utbildning kan inte godkännas som strukturerad
utbildning enligt riktlinjerna.

E-utbildning ska kunna tillgodoräknas inom ramen för vidareutbildningskravet
från och med 1 januari 2014.
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