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22–29 november: Brottmålskurs 2 – fördjupning inom Brottmålsprocessen 
(St Julian, Malta, 30 kurstimmar, 17 900 kr plus resa och logi) 
Advokatsamfundets kurs ger deltagarna fördjupade kunskaper inom vissa centrala delar av brottmålsprocessen 
genom ett beprövat och utvecklande samspel mellan teori och praktik. 
Kursen leds av advokaterna Jan Karlsson och Johan Eriksson samt Per-Erik Andersson, t.f. rådman och tidi-
gare enhetschef på Södertörns tingsrätt. Kursledarna har mycket omfattande erfarenhet inom brottmålsprocessen 
inklusive � era uppmärksammade rättegångar från senare tid.

NYHET 27 november: Advokatpsykologi – praktisk psykologi i advokatyrket 
(6 kurstimmar, 5 900 kr) 
Denna nya kurs syftar till att öka deltagarnas kompetens avseende praktiskt användbar psykologi i advokatyrket. 
Det inkluderar grundläggande kon� ikthantering, medling, vittnespsykologi, tekniker för att avslöja osanning och 
medveten manipulation (s.k. härskaretekniker) samt förslag på hur advokaten bäst förhåller sig i olika situationer. 
Kursledaren Tasha Landberg är psykolog och specialist inom praktisk psykologi för advokater. Hon är också kurs-
ledare på Advokatsamfundets kurser i Klientpsykologi och Stresshantering för advokater. Tasha Landberg har tidiga-
re forskat om advokater, vilket bl.a. resulterade i undersökningen ”Svenska advokaters psykiska arbetsmiljö – 2006”.

NYHET 28 november: Att driva advokatbyrå – framgångsfaktorer
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
Kursen behandlar en rad aktuella frågor av betydelse för den framgångsrika driften av advokatverksamheten, 
exempelvis advokatetik, ledarskap och marknadsföring. Kursen erbjuder god vägledning till dig som är advokat 
eller har annan roll i ledningen av advokatbyrån. Deltagarna inbjuds till frågor och diskussion.
Kursledare är advokaterna Bo Ahlenius, Advokat� rman Glimstedt, och Claes Langenius, managing partner på 
Advokat� rman Hammarskiöld. Båda kursledarna undervisar sedan ett antal år blivande och verksamma advoka-
ter i advokatetik och är examinatorer på advokatexamen. De har därtill omfattande erfarenhet av ledningsfrågor 
och advokatbyråns organisation.

3 december: Att sälja advokattjänster – metoder för ökad försäljning 
(halvdag, 3 kurstimmar, 3 100 kr)
Advokatsamfundets uppskattade seminarium vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra på advokat-
byrån som vill få inspiration och lära sig metoder som kan e� ektivisera försäljningsarbetet. Seminariet inbjuder 
till frågor och diskussion.
Kursledare är civilekonom Ylva Kassander som är specialiserad på tjänsteföretag och försäljning. Hon har 
särskild erfarenhet av försäljning inom advokatbranschen.

NYHET 9–10 december: Ledarskapsprogram 2 – fördjupning 
(12 kurstimmar, 13 900 kr) 
Advokatsamfundet lanserar en fortsättningskurs som bygger vidare på det framgångsrika Ledarskapsprogrammet. 
Fördjupningskursen hjälper dig att utveckla ditt ledarskap ytterligare och ger dig � er verktyg att använda när du 
nått en bit längre i ditt chefskap. Programmet vänder sig till dig som tidigare gått Ledarskapsprogram 1 eller har 
� era års erfarenhet som ledare. Deltagaren får ny kunskap inom områden som generationsanpassat ledarskap, att 
leda i förändring, rekrytering och motivation. 
Kursledare är Mona Odhno�  Sundström, � unell, Odhno�  Sundström & Partners och Bobby Forshell, som 
ingår i fakulteten på European School of Management and Technology (ESMT) i Berlin och IFL, Handelshög-
skolan i Stockholm. Båda har omfattande erfarenhet av ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling.

Anmälan 
Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats 
www.advokatsamfundet.se. Anmälan kan också göras till kursinfo@advokatsamfundet.se eller på telefon 
08-459 03 00.  

Avbokning  
Se alltid aktuella avbokningsregler på www.advokatsamfundet.se. Avbokning kan normalt göras utan kostnad 
senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på Advokatsamfundets hemsida, se 
därför alltid avbokningsreglerna för respektive kurs. Avanmälan skickas till kursinfo@advokatsamfundet.se. 
För internat- och utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot 
uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Den som avanmäler sig kan utan extra kostnad 
sätta annan behörig deltagare i sitt ställe. 

Obligatorisk vidareutbildning för advokater  
Alla advokater ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. Alla kurser som arrangeras av Advokat-
samfundet och Nordic Lawyers Academy (www.nordiclawyersacademy.com) kan räknas in i fortbildnings-
kravet för advokater. Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. 

Kursplats  
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.

Övrigt
Alla kursavgifter anges exklusive moms.
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Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare 
advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra kurser vill 

vi bidra till att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas.
Vårt erbjudande består av intressanta ämnen, starka kursledare och inspirerande 

miljöer som vi hoppas och tror att du ska uppfatta som en attraktiv helhet.

9 september: Förhörsteknik i brottmål
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen behandlar vissa grundläggande tekniker för att förbereda och genomföra framgångsrika förhör. Kursen 
tar också upp metoder för att få domstolen att uppfatta och använda sig av de uppgifter som framkommer 
under förhören. Utöver den rena förhörstekniken krävs också kunskaper om minnesfunktioner och sociala 
koder. Alla former av förhör diskuteras, men särskilt motförhöret står i fokus. Som inspirationskälla spelas 
också förhör från utländska rättegångar upp och analyseras. Målgruppen är i första hand brottmålsadvokater 
men även advokater verksamma inom civila processer kan ha nytta av det kursen lär ut om förhörsteknik.
Kursen leds av Johan Eriksson, en av Sveriges främsta brottmålsadvokater. Johan Eriksson arbetar sedan 20 år 
uteslutande med stra� rätt och har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor.

16 september: Aktuell bodelningsrätt
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Utvecklingen av bodelningsrätten har varit mycket snabb de senaste decennierna vad avser bodelningar 
mellan såväl makar som sambor. Det har kommit mängder av nya lagregler och prejudikat. Denna kurs ger 
en översikt över gällande rätt rörande bodelningars olika moment. Kursen behandlar de familjerättsliga, all-
mänt civilrättsliga, skatterättsliga och processrättsliga regler som styr en bodelning, dvs. andelsberäkningen, 
lottläggningen, upprättande av ett avtal, genomförande av en bodelningsförrättning samt en klanderprocess.
Kursledare är advokat Örjan Teleman. Örjan Teleman har skrivit � era artiklar rörande bodelning samt är 
författare till standardverket Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa och Äktenskapsförord. Han har 
också medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt.

17 september, 15 oktober, 19 november (alla tre tillfällen ingår i programmet): 
Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 2014
 (18 kurstimmar, 17 500 kr)
Advokatsamfundets ledarskapsprogram hjälper dig som är nybliven chef på advokatbyrå att utveckla ett fram-
gångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Programmet genomförs för femte 
gången och har fått ett mycket positivt mottagande. Deltagarna uppskattar särskilt de öppna diskussionerna, 
konstruktiv feedback från kursledarna, och erfarenhetsutbytet med andra deltagare. Deltagare ska ha en ambi-
tion och vilja att utvecklas som person och ledare. Till programmet antas högst 20 deltagare. 
Kursledare är Mona Odhno�  Sundström och Bobby Forshell. Båda har under lång tid arbetat med lednings-
frågor, karriär- och ledarutveckling och mentorskap inom näringslivet och i egen verksamhet. Tre särskilt 
inbjudna föreläsare gästar varsitt kurstillfälle och berättar om sitt ledarskap.  

19–21 september: Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
(15 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Kursen behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Målgruppen är före-
trädesvis advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och biträdande jurister som står i begrepp 
att söka in i Advokatsamfundet. Tidig anmälan rekommenderas.
Kursledare är advokat Jan Karlsson, Advokat� rman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan 
Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm samt t.f. rådman Per-Erik Andersson, Södertörns tingsrätt.

23 september: Förskott vid arv – förutsättningar och tillämpningsproblem
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Kursen är en fördjupning på området förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet. Ett vanligt uppkom-
mande problem vid boutredningar är att den avlidne före dödsfallet genom gåvor berikat sin omgivning eller 
andra på ett sätt som inte uppskattas av hans arvingar. Regelsystemet för att hantera detta blir särskilt kompli-
cerat då förordnandena gåvobrev och testamenten inte alltid korresponderar med lagstiftningen. Att reglerna 
i 3, 6 och 7 kap ÄB dessutom i vissa situationer kan komma att tillämpas samtidigt gör inte saken enklare. 
Syftet med kursdagen är att reda ut vad som gäller under dessa förutsättningar.
Kursledare är advokat � eddo Rother-Schirren som är specialiserad inom ekonomisk familjerätt. � eddo 
Rother-Schirren arbetar huvudsakligen med bodelningar och boutredningar. Han har därutöver en tjänst som 
lektor i civilrätt på Stockholms universitet. 

25 september: Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Advokatsamfundets kurs om tvistemålsprocessen uppmärksammar vad ombud bör tänka på:
• när stämningsansökning, svaromål och ytterligare skrifter utformas
• inför, under och efter muntlig förberedelse
En huvudfråga är hur ett ombud skall agera för att dels målet ska handläggas snabbt och e� ektivt av tingsrätten, 
dels förhindra eventuella försök av motparten att fördröja. 
Kursen leds av advokat Olle Flygt och chefsrådman Cecilia Klerbro, Stockholms tingsrätt. Båda har omfat-
tande erfarenhet inom processer och undervisar på uppdrag av Advokatsamfundet sedan � era år både blivande 
och verksamma advokater i processteknik.

1 oktober: Projektledning och förändringsarbete på advokatbyrå
(halvdag, 3 kurstimmar, 2 900 kr) 
Att driva interna projekt och leda förändringsarbete på advokatbyrå innebär en rad speciella utmaningar. Hur 
säkerställer man förankring i delägarkretsen och i övriga organisationen? Hur får man rätt resurser? Hur hante-
ras kritiker? Hur säkerställer man e� ekten av tänkta förändringar? Hur förändrar man medarbetarnas beteende 
och företagets kultur? Dessa och andra frågor behandlas under kursen som vänder sig till dig som arbetar med 
interna projekt och verksamhetsutveckling på advokatbyrå. Du är t.ex. delägare, IT-chef, ekonomichef, HR-
chef, projektledare, eller allmänt involverad i utvecklingsfrågor.
Kursledaren Petter Flink är Coordinating O�  cer, Head of Knowledge and Training på Advokat� rman 
Lindahl och har bred erfarenhet av verksamhets- och utvecklingsprojekt på advokatbyrå. Han föreläser bl.a. på 
Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. 

2 oktober: Writing Modern Legal English
(6 kurstimmar, 5 900 kr) 
Advokatsamfundets mycket uppskattade kurs gör din juridiska engelska e� ektivare, mer koncis och mer lättförstå-
elig. Kursen hjälper deltagaren att byta från ”old style” till ”new style” English, dvs. modern kommersiell engelska.
Kursledare är Kevin Harris, engelsk advokat och lärare i a� ärsengelska. Han har hållit ett antal mycket uppskat-
tade kurser i juridisk engelska för Advokatsamfundet. 

7–8 oktober: Skiljeförfarande i praktiken 
(12 kurstimmar, 15 900 kr inkl. helpension på Fågelbrohus hotell) 
Kursen fokuserar på praktiska frågor och svenska skiljeförfaranden, men internationella förhållanden och 
”standard practice” berörs också. Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om process i allmän 
domstol, men skiljemannaerfarenhet behövs inte. Avsikten är att deltagaren efter kursen ska kunna biträda 
klient i ett skiljeförfarande.
Kursen leds av advokaterna Bo G H Nilsson och Mattias Göransson som båda har mycket omfattande erfa-
renhet av processer och skiljeförfarande såväl i Sverige som internationellt. Justitierådet Johnny Herre medver-
kar som gästföreläsare.  

NYHET 9–10 oktober: Ersättning vid personskada – grundkurs 
(12 kurstimmar, 12 500 kr)
Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som sysslar med ersättning vid tra� kskador, patientska-
dor och andra typer av personskador. Målgruppen är också o� entliga försvarare och målsägandebiträden som 
i brottmål måste ta ställning till olika typer av personskadeersättning. Kursen är lämplig dels för den som har 
ringa kunskaper beträ� ande personskadereglering, men också för den mer erfarne advokaten som har behov av 
en uppfräschning av kunskaperna inklusive de senaste årens rättsutveckling inom området.
Kursen leds av advokat Mats Wikner, specialiserad och mycket erfaren inom personskaderätten, och 
Ola Schönning, jurist med bakgrund som domare och chefsjurist på försäkringsbolag.

17 oktober: Ekobrott – bevisvärdering och påföljdsfrågor 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets nya kurs belyser metoder för bevisvärdering och utformning av påföljdspraxis i eko-mål. 
En genomgång görs av frekventa bevismedel i eko-mål, brottets fullbordanstidpunkt, gärningsmannaskap och 
gränsdragningen mellan lindriga och grova skattebrott liksom dess betydelse för påföljden. Frågan om undan-
tagande av bevismedel i skatteförfarandet och hur långt advokatsekretessen sträcker sig vid t.ex. tredjemansre-
visioner tas också upp. Bevisupptagning och redovisning av bevisvärderingen i domskälen diskuteras liksom val 
av påföljd med beaktande bl.a. av om skattetillägg har påförts.
Kursen leds av Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor.

6–7 november: Advokatdagarna 2014 på Grand Hôtel i Stockholm 
(12 kurstimmar, 6 250 kr konferens och bankett, 5 500 kr endast konferens)
Välkommen till två dagar med inspirerande föreläsningar, spännande seminarier, diskussioner och debatt samt 
inte minst umgänge med kollegor från hela landet. Årets upplaga erbjuder sex parallella seminariespår med 
sammanlagt 40 seminarier och gemensamma föreläsningar. 
Läs mer på www.advokatsamfundet.se

NYHET 12–13 november: Värdeskapande tjänsteförsäljning för jurister
(12 kurstimmar, 14 900 kr)
Tjänsteförsäljning i allmänhet, och försäljning av juridiska tjänster i synnerhet, skiljer sig på många sätt från 
annan försäljning. Den vanliga säljjargongen kan lätt hamna fel när man säljer juridiska tjänster. Tillit och för-
troende är nyckelord. Grunden i advokatverksamheten är givetvis den juridiska kunskapen men det krävs också 
en annan slags kompetens för att få nya uppdrag. Hur kan man då få � er klienter, � er intressanta uppdrag och 
mer betalt? Hade det funnits ett enkelt svar skulle det sannolikt varit allmänt känt. Men den här kursen visar 
hur man med större förståelse och en rad mindre åtgärder kan åstadkomma verklig förändring och därmed ökad 
försäljning.
Kursen leds av Johan Lagerbielke, civilekonom, � l. kand. i psykologi och mycket erfaren konsult inom för-
handlingsteknik.
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Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare 
advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra kurser vill 

vi bidra till att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas.
Vårt erbjudande består av intressanta ämnen, starka kursledare och inspirerande 

miljöer som vi hoppas och tror att du ska uppfatta som en attraktiv helhet.

9 september: Förhörsteknik i brottmål
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen behandlar vissa grundläggande tekniker för att förbereda och genomföra framgångsrika förhör. Kursen 
tar också upp metoder för att få domstolen att uppfatta och använda sig av de uppgifter som framkommer 
under förhören. Utöver den rena förhörstekniken krävs också kunskaper om minnesfunktioner och sociala 
koder. Alla former av förhör diskuteras, men särskilt motförhöret står i fokus. Som inspirationskälla spelas 
också förhör från utländska rättegångar upp och analyseras. Målgruppen är i första hand brottmålsadvokater 
men även advokater verksamma inom civila processer kan ha nytta av det kursen lär ut om förhörsteknik.
Kursen leds av Johan Eriksson, en av Sveriges främsta brottmålsadvokater. Johan Eriksson arbetar sedan 20 år 
uteslutande med stra� rätt och har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor.

16 september: Aktuell bodelningsrätt
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Utvecklingen av bodelningsrätten har varit mycket snabb de senaste decennierna vad avser bodelningar 
mellan såväl makar som sambor. Det har kommit mängder av nya lagregler och prejudikat. Denna kurs ger 
en översikt över gällande rätt rörande bodelningars olika moment. Kursen behandlar de familjerättsliga, all-
mänt civilrättsliga, skatterättsliga och processrättsliga regler som styr en bodelning, dvs. andelsberäkningen, 
lottläggningen, upprättande av ett avtal, genomförande av en bodelningsförrättning samt en klanderprocess.
Kursledare är advokat Örjan Teleman. Örjan Teleman har skrivit � era artiklar rörande bodelning samt är 
författare till standardverket Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa och Äktenskapsförord. Han har 
också medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt.

17 september, 15 oktober, 19 november (alla tre tillfällen ingår i programmet): 
Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 2014
 (18 kurstimmar, 17 500 kr)
Advokatsamfundets ledarskapsprogram hjälper dig som är nybliven chef på advokatbyrå att utveckla ett fram-
gångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Programmet genomförs för femte 
gången och har fått ett mycket positivt mottagande. Deltagarna uppskattar särskilt de öppna diskussionerna, 
konstruktiv feedback från kursledarna, och erfarenhetsutbytet med andra deltagare. Deltagare ska ha en ambi-
tion och vilja att utvecklas som person och ledare. Till programmet antas högst 20 deltagare. 
Kursledare är Mona Odhno�  Sundström och Bobby Forshell. Båda har under lång tid arbetat med lednings-
frågor, karriär- och ledarutveckling och mentorskap inom näringslivet och i egen verksamhet. Tre särskilt 
inbjudna föreläsare gästar varsitt kurstillfälle och berättar om sitt ledarskap.  

19–21 september: Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
(15 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Kursen behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Målgruppen är före-
trädesvis advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och biträdande jurister som står i begrepp 
att söka in i Advokatsamfundet. Tidig anmälan rekommenderas.
Kursledare är advokat Jan Karlsson, Advokat� rman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan 
Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm samt t.f. rådman Per-Erik Andersson, Södertörns tingsrätt.

23 september: Förskott vid arv – förutsättningar och tillämpningsproblem
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Kursen är en fördjupning på området förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet. Ett vanligt uppkom-
mande problem vid boutredningar är att den avlidne före dödsfallet genom gåvor berikat sin omgivning eller 
andra på ett sätt som inte uppskattas av hans arvingar. Regelsystemet för att hantera detta blir särskilt kompli-
cerat då förordnandena gåvobrev och testamenten inte alltid korresponderar med lagstiftningen. Att reglerna 
i 3, 6 och 7 kap ÄB dessutom i vissa situationer kan komma att tillämpas samtidigt gör inte saken enklare. 
Syftet med kursdagen är att reda ut vad som gäller under dessa förutsättningar.
Kursledare är advokat � eddo Rother-Schirren som är specialiserad inom ekonomisk familjerätt. � eddo 
Rother-Schirren arbetar huvudsakligen med bodelningar och boutredningar. Han har därutöver en tjänst som 
lektor i civilrätt på Stockholms universitet. 

25 september: Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Advokatsamfundets kurs om tvistemålsprocessen uppmärksammar vad ombud bör tänka på:
• när stämningsansökning, svaromål och ytterligare skrifter utformas
• inför, under och efter muntlig förberedelse
En huvudfråga är hur ett ombud skall agera för att dels målet ska handläggas snabbt och e� ektivt av tingsrätten, 
dels förhindra eventuella försök av motparten att fördröja. 
Kursen leds av advokat Olle Flygt och chefsrådman Cecilia Klerbro, Stockholms tingsrätt. Båda har omfat-
tande erfarenhet inom processer och undervisar på uppdrag av Advokatsamfundet sedan � era år både blivande 
och verksamma advokater i processteknik.

1 oktober: Projektledning och förändringsarbete på advokatbyrå
(halvdag, 3 kurstimmar, 2 900 kr) 
Att driva interna projekt och leda förändringsarbete på advokatbyrå innebär en rad speciella utmaningar. Hur 
säkerställer man förankring i delägarkretsen och i övriga organisationen? Hur får man rätt resurser? Hur hante-
ras kritiker? Hur säkerställer man e� ekten av tänkta förändringar? Hur förändrar man medarbetarnas beteende 
och företagets kultur? Dessa och andra frågor behandlas under kursen som vänder sig till dig som arbetar med 
interna projekt och verksamhetsutveckling på advokatbyrå. Du är t.ex. delägare, IT-chef, ekonomichef, HR-
chef, projektledare, eller allmänt involverad i utvecklingsfrågor.
Kursledaren Petter Flink är Coordinating O�  cer, Head of Knowledge and Training på Advokat� rman 
Lindahl och har bred erfarenhet av verksamhets- och utvecklingsprojekt på advokatbyrå. Han föreläser bl.a. på 
Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. 

2 oktober: Writing Modern Legal English
(6 kurstimmar, 5 900 kr) 
Advokatsamfundets mycket uppskattade kurs gör din juridiska engelska e� ektivare, mer koncis och mer lättförstå-
elig. Kursen hjälper deltagaren att byta från ”old style” till ”new style” English, dvs. modern kommersiell engelska.
Kursledare är Kevin Harris, engelsk advokat och lärare i a� ärsengelska. Han har hållit ett antal mycket uppskat-
tade kurser i juridisk engelska för Advokatsamfundet. 

7–8 oktober: Skiljeförfarande i praktiken 
(12 kurstimmar, 15 900 kr inkl. helpension på Fågelbrohus hotell) 
Kursen fokuserar på praktiska frågor och svenska skiljeförfaranden, men internationella förhållanden och 
”standard practice” berörs också. Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om process i allmän 
domstol, men skiljemannaerfarenhet behövs inte. Avsikten är att deltagaren efter kursen ska kunna biträda 
klient i ett skiljeförfarande.
Kursen leds av advokaterna Bo G H Nilsson och Mattias Göransson som båda har mycket omfattande erfa-
renhet av processer och skiljeförfarande såväl i Sverige som internationellt. Justitierådet Johnny Herre medver-
kar som gästföreläsare.  

NYHET 9–10 oktober: Ersättning vid personskada – grundkurs 
(12 kurstimmar, 12 500 kr)
Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som sysslar med ersättning vid tra� kskador, patientska-
dor och andra typer av personskador. Målgruppen är också o� entliga försvarare och målsägandebiträden som 
i brottmål måste ta ställning till olika typer av personskadeersättning. Kursen är lämplig dels för den som har 
ringa kunskaper beträ� ande personskadereglering, men också för den mer erfarne advokaten som har behov av 
en uppfräschning av kunskaperna inklusive de senaste årens rättsutveckling inom området.
Kursen leds av advokat Mats Wikner, specialiserad och mycket erfaren inom personskaderätten, och 
Ola Schönning, jurist med bakgrund som domare och chefsjurist på försäkringsbolag.

17 oktober: Ekobrott – bevisvärdering och påföljdsfrågor 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets nya kurs belyser metoder för bevisvärdering och utformning av påföljdspraxis i eko-mål. 
En genomgång görs av frekventa bevismedel i eko-mål, brottets fullbordanstidpunkt, gärningsmannaskap och 
gränsdragningen mellan lindriga och grova skattebrott liksom dess betydelse för påföljden. Frågan om undan-
tagande av bevismedel i skatteförfarandet och hur långt advokatsekretessen sträcker sig vid t.ex. tredjemansre-
visioner tas också upp. Bevisupptagning och redovisning av bevisvärderingen i domskälen diskuteras liksom val 
av påföljd med beaktande bl.a. av om skattetillägg har påförts.
Kursen leds av Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor.

6–7 november: Advokatdagarna 2014 på Grand Hôtel i Stockholm 
(12 kurstimmar, 6 250 kr konferens och bankett, 5 500 kr endast konferens)
Välkommen till två dagar med inspirerande föreläsningar, spännande seminarier, diskussioner och debatt samt 
inte minst umgänge med kollegor från hela landet. Årets upplaga erbjuder sex parallella seminariespår med 
sammanlagt 40 seminarier och gemensamma föreläsningar. 
Läs mer på www.advokatsamfundet.se

NYHET 12–13 november: Värdeskapande tjänsteförsäljning för jurister
(12 kurstimmar, 14 900 kr)
Tjänsteförsäljning i allmänhet, och försäljning av juridiska tjänster i synnerhet, skiljer sig på många sätt från 
annan försäljning. Den vanliga säljjargongen kan lätt hamna fel när man säljer juridiska tjänster. Tillit och för-
troende är nyckelord. Grunden i advokatverksamheten är givetvis den juridiska kunskapen men det krävs också 
en annan slags kompetens för att få nya uppdrag. Hur kan man då få � er klienter, � er intressanta uppdrag och 
mer betalt? Hade det funnits ett enkelt svar skulle det sannolikt varit allmänt känt. Men den här kursen visar 
hur man med större förståelse och en rad mindre åtgärder kan åstadkomma verklig förändring och därmed ökad 
försäljning.
Kursen leds av Johan Lagerbielke, civilekonom, � l. kand. i psykologi och mycket erfaren konsult inom för-
handlingsteknik.
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Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare 
advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra kurser vill 

vi bidra till att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas.
Vårt erbjudande består av intressanta ämnen, starka kursledare och inspirerande 

miljöer som vi hoppas och tror att du ska uppfatta som en attraktiv helhet.

9 september: Förhörsteknik i brottmål
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen behandlar vissa grundläggande tekniker för att förbereda och genomföra framgångsrika förhör. Kursen 
tar också upp metoder för att få domstolen att uppfatta och använda sig av de uppgifter som framkommer 
under förhören. Utöver den rena förhörstekniken krävs också kunskaper om minnesfunktioner och sociala 
koder. Alla former av förhör diskuteras, men särskilt motförhöret står i fokus. Som inspirationskälla spelas 
också förhör från utländska rättegångar upp och analyseras. Målgruppen är i första hand brottmålsadvokater 
men även advokater verksamma inom civila processer kan ha nytta av det kursen lär ut om förhörsteknik.
Kursen leds av Johan Eriksson, en av Sveriges främsta brottmålsadvokater. Johan Eriksson arbetar sedan 20 år 
uteslutande med stra� rätt och har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor.

16 september: Aktuell bodelningsrätt
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Utvecklingen av bodelningsrätten har varit mycket snabb de senaste decennierna vad avser bodelningar 
mellan såväl makar som sambor. Det har kommit mängder av nya lagregler och prejudikat. Denna kurs ger 
en översikt över gällande rätt rörande bodelningars olika moment. Kursen behandlar de familjerättsliga, all-
mänt civilrättsliga, skatterättsliga och processrättsliga regler som styr en bodelning, dvs. andelsberäkningen, 
lottläggningen, upprättande av ett avtal, genomförande av en bodelningsförrättning samt en klanderprocess.
Kursledare är advokat Örjan Teleman. Örjan Teleman har skrivit � era artiklar rörande bodelning samt är 
författare till standardverket Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa och Äktenskapsförord. Han har 
också medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt.

17 september, 15 oktober, 19 november (alla tre tillfällen ingår i programmet): 
Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 2014
 (18 kurstimmar, 17 500 kr)
Advokatsamfundets ledarskapsprogram hjälper dig som är nybliven chef på advokatbyrå att utveckla ett fram-
gångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Programmet genomförs för femte 
gången och har fått ett mycket positivt mottagande. Deltagarna uppskattar särskilt de öppna diskussionerna, 
konstruktiv feedback från kursledarna, och erfarenhetsutbytet med andra deltagare. Deltagare ska ha en ambi-
tion och vilja att utvecklas som person och ledare. Till programmet antas högst 20 deltagare. 
Kursledare är Mona Odhno�  Sundström och Bobby Forshell. Båda har under lång tid arbetat med lednings-
frågor, karriär- och ledarutveckling och mentorskap inom näringslivet och i egen verksamhet. Tre särskilt 
inbjudna föreläsare gästar varsitt kurstillfälle och berättar om sitt ledarskap.  

19–21 september: Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
(15 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Kursen behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Målgruppen är före-
trädesvis advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och biträdande jurister som står i begrepp 
att söka in i Advokatsamfundet. Tidig anmälan rekommenderas.
Kursledare är advokat Jan Karlsson, Advokat� rman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan 
Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm samt t.f. rådman Per-Erik Andersson, Södertörns tingsrätt.

23 september: Förskott vid arv – förutsättningar och tillämpningsproblem
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Kursen är en fördjupning på området förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet. Ett vanligt uppkom-
mande problem vid boutredningar är att den avlidne före dödsfallet genom gåvor berikat sin omgivning eller 
andra på ett sätt som inte uppskattas av hans arvingar. Regelsystemet för att hantera detta blir särskilt kompli-
cerat då förordnandena gåvobrev och testamenten inte alltid korresponderar med lagstiftningen. Att reglerna 
i 3, 6 och 7 kap ÄB dessutom i vissa situationer kan komma att tillämpas samtidigt gör inte saken enklare. 
Syftet med kursdagen är att reda ut vad som gäller under dessa förutsättningar.
Kursledare är advokat � eddo Rother-Schirren som är specialiserad inom ekonomisk familjerätt. � eddo 
Rother-Schirren arbetar huvudsakligen med bodelningar och boutredningar. Han har därutöver en tjänst som 
lektor i civilrätt på Stockholms universitet. 

25 september: Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen 
(6 kurstimmar, 5 900 kr)
Advokatsamfundets kurs om tvistemålsprocessen uppmärksammar vad ombud bör tänka på:
• när stämningsansökning, svaromål och ytterligare skrifter utformas
• inför, under och efter muntlig förberedelse
En huvudfråga är hur ett ombud skall agera för att dels målet ska handläggas snabbt och e� ektivt av tingsrätten, 
dels förhindra eventuella försök av motparten att fördröja. 
Kursen leds av advokat Olle Flygt och chefsrådman Cecilia Klerbro, Stockholms tingsrätt. Båda har omfat-
tande erfarenhet inom processer och undervisar på uppdrag av Advokatsamfundet sedan � era år både blivande 
och verksamma advokater i processteknik.

1 oktober: Projektledning och förändringsarbete på advokatbyrå
(halvdag, 3 kurstimmar, 2 900 kr) 
Att driva interna projekt och leda förändringsarbete på advokatbyrå innebär en rad speciella utmaningar. Hur 
säkerställer man förankring i delägarkretsen och i övriga organisationen? Hur får man rätt resurser? Hur hante-
ras kritiker? Hur säkerställer man e� ekten av tänkta förändringar? Hur förändrar man medarbetarnas beteende 
och företagets kultur? Dessa och andra frågor behandlas under kursen som vänder sig till dig som arbetar med 
interna projekt och verksamhetsutveckling på advokatbyrå. Du är t.ex. delägare, IT-chef, ekonomichef, HR-
chef, projektledare, eller allmänt involverad i utvecklingsfrågor.
Kursledaren Petter Flink är Coordinating O�  cer, Head of Knowledge and Training på Advokat� rman 
Lindahl och har bred erfarenhet av verksamhets- och utvecklingsprojekt på advokatbyrå. Han föreläser bl.a. på 
Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. 

2 oktober: Writing Modern Legal English
(6 kurstimmar, 5 900 kr) 
Advokatsamfundets mycket uppskattade kurs gör din juridiska engelska e� ektivare, mer koncis och mer lättförstå-
elig. Kursen hjälper deltagaren att byta från ”old style” till ”new style” English, dvs. modern kommersiell engelska.
Kursledare är Kevin Harris, engelsk advokat och lärare i a� ärsengelska. Han har hållit ett antal mycket uppskat-
tade kurser i juridisk engelska för Advokatsamfundet. 

7–8 oktober: Skiljeförfarande i praktiken 
(12 kurstimmar, 15 900 kr inkl. helpension på Fågelbrohus hotell) 
Kursen fokuserar på praktiska frågor och svenska skiljeförfaranden, men internationella förhållanden och 
”standard practice” berörs också. Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om process i allmän 
domstol, men skiljemannaerfarenhet behövs inte. Avsikten är att deltagaren efter kursen ska kunna biträda 
klient i ett skiljeförfarande.
Kursen leds av advokaterna Bo G H Nilsson och Mattias Göransson som båda har mycket omfattande erfa-
renhet av processer och skiljeförfarande såväl i Sverige som internationellt. Justitierådet Johnny Herre medver-
kar som gästföreläsare.  

NYHET 9–10 oktober: Ersättning vid personskada – grundkurs 
(12 kurstimmar, 12 500 kr)
Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som sysslar med ersättning vid tra� kskador, patientska-
dor och andra typer av personskador. Målgruppen är också o� entliga försvarare och målsägandebiträden som 
i brottmål måste ta ställning till olika typer av personskadeersättning. Kursen är lämplig dels för den som har 
ringa kunskaper beträ� ande personskadereglering, men också för den mer erfarne advokaten som har behov av 
en uppfräschning av kunskaperna inklusive de senaste årens rättsutveckling inom området.
Kursen leds av advokat Mats Wikner, specialiserad och mycket erfaren inom personskaderätten, och 
Ola Schönning, jurist med bakgrund som domare och chefsjurist på försäkringsbolag.

17 oktober: Ekobrott – bevisvärdering och påföljdsfrågor 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets nya kurs belyser metoder för bevisvärdering och utformning av påföljdspraxis i eko-mål. 
En genomgång görs av frekventa bevismedel i eko-mål, brottets fullbordanstidpunkt, gärningsmannaskap och 
gränsdragningen mellan lindriga och grova skattebrott liksom dess betydelse för påföljden. Frågan om undan-
tagande av bevismedel i skatteförfarandet och hur långt advokatsekretessen sträcker sig vid t.ex. tredjemansre-
visioner tas också upp. Bevisupptagning och redovisning av bevisvärderingen i domskälen diskuteras liksom val 
av påföljd med beaktande bl.a. av om skattetillägg har påförts.
Kursen leds av Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor.

6–7 november: Advokatdagarna 2014 på Grand Hôtel i Stockholm 
(12 kurstimmar, 6 250 kr konferens och bankett, 5 500 kr endast konferens)
Välkommen till två dagar med inspirerande föreläsningar, spännande seminarier, diskussioner och debatt samt 
inte minst umgänge med kollegor från hela landet. Årets upplaga erbjuder sex parallella seminariespår med 
sammanlagt 40 seminarier och gemensamma föreläsningar. 
Läs mer på www.advokatsamfundet.se

NYHET 12–13 november: Värdeskapande tjänsteförsäljning för jurister
(12 kurstimmar, 14 900 kr)
Tjänsteförsäljning i allmänhet, och försäljning av juridiska tjänster i synnerhet, skiljer sig på många sätt från 
annan försäljning. Den vanliga säljjargongen kan lätt hamna fel när man säljer juridiska tjänster. Tillit och för-
troende är nyckelord. Grunden i advokatverksamheten är givetvis den juridiska kunskapen men det krävs också 
en annan slags kompetens för att få nya uppdrag. Hur kan man då få � er klienter, � er intressanta uppdrag och 
mer betalt? Hade det funnits ett enkelt svar skulle det sannolikt varit allmänt känt. Men den här kursen visar 
hur man med större förståelse och en rad mindre åtgärder kan åstadkomma verklig förändring och därmed ökad 
försäljning.
Kursen leds av Johan Lagerbielke, civilekonom, � l. kand. i psykologi och mycket erfaren konsult inom för-
handlingsteknik.
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Advokatsamfundets
KURSER hösten 2014

Bli skickligare än du redan är!

www.advokatsamfundet.se  •  E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se  •  Telefon: 08-459 03 00

22–29 november: Brottmålskurs 2 – fördjupning inom Brottmålsprocessen 
(St Julian, Malta, 30 kurstimmar, 17 900 kr plus resa och logi) 
Advokatsamfundets kurs ger deltagarna fördjupade kunskaper inom vissa centrala delar av brottmålsprocessen 
genom ett beprövat och utvecklande samspel mellan teori och praktik. 
Kursen leds av advokaterna Jan Karlsson och Johan Eriksson samt Per-Erik Andersson, t.f. rådman och tidi-
gare enhetschef på Södertörns tingsrätt. Kursledarna har mycket omfattande erfarenhet inom brottmålsprocessen 
inklusive � era uppmärksammade rättegångar från senare tid.

NYHET 27 november: Advokatpsykologi – praktisk psykologi i advokatyrket 
(6 kurstimmar, 5 900 kr) 
Denna nya kurs syftar till att öka deltagarnas kompetens avseende praktiskt användbar psykologi i advokatyrket. 
Det inkluderar grundläggande kon� ikthantering, medling, vittnespsykologi, tekniker för att avslöja osanning och 
medveten manipulation (s.k. härskaretekniker) samt förslag på hur advokaten bäst förhåller sig i olika situationer. 
Kursledaren Tasha Landberg är psykolog och specialist inom praktisk psykologi för advokater. Hon är också kurs-
ledare på Advokatsamfundets kurser i Klientpsykologi och Stresshantering för advokater. Tasha Landberg har tidiga-
re forskat om advokater, vilket bl.a. resulterade i undersökningen ”Svenska advokaters psykiska arbetsmiljö – 2006”.

NYHET 28 november: Att driva advokatbyrå – framgångsfaktorer
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
Kursen behandlar en rad aktuella frågor av betydelse för den framgångsrika driften av advokatverksamheten, 
exempelvis advokatetik, ledarskap och marknadsföring. Kursen erbjuder god vägledning till dig som är advokat 
eller har annan roll i ledningen av advokatbyrån. Deltagarna inbjuds till frågor och diskussion.
Kursledare är advokaterna Bo Ahlenius, Advokat� rman Glimstedt, och Claes Langenius, managing partner på 
Advokat� rman Hammarskiöld. Båda kursledarna undervisar sedan ett antal år blivande och verksamma advoka-
ter i advokatetik och är examinatorer på advokatexamen. De har därtill omfattande erfarenhet av ledningsfrågor 
och advokatbyråns organisation.

3 december: Att sälja advokattjänster – metoder för ökad försäljning 
(halvdag, 3 kurstimmar, 3 100 kr)
Advokatsamfundets uppskattade seminarium vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra på advokat-
byrån som vill få inspiration och lära sig metoder som kan e� ektivisera försäljningsarbetet. Seminariet inbjuder 
till frågor och diskussion.
Kursledare är civilekonom Ylva Kassander som är specialiserad på tjänsteföretag och försäljning. Hon har 
särskild erfarenhet av försäljning inom advokatbranschen.

NYHET 9–10 december: Ledarskapsprogram 2 – fördjupning 
(12 kurstimmar, 13 900 kr) 
Advokatsamfundet lanserar en fortsättningskurs som bygger vidare på det framgångsrika Ledarskapsprogrammet. 
Fördjupningskursen hjälper dig att utveckla ditt ledarskap ytterligare och ger dig � er verktyg att använda när du 
nått en bit längre i ditt chefskap. Programmet vänder sig till dig som tidigare gått Ledarskapsprogram 1 eller har 
� era års erfarenhet som ledare. Deltagaren får ny kunskap inom områden som generationsanpassat ledarskap, att 
leda i förändring, rekrytering och motivation. 
Kursledare är Mona Odhno�  Sundström, � unell, Odhno�  Sundström & Partners och Bobby Forshell, som 
ingår i fakulteten på European School of Management and Technology (ESMT) i Berlin och IFL, Handelshög-
skolan i Stockholm. Båda har omfattande erfarenhet av ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling.

Anmälan 
Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats 
www.advokatsamfundet.se. Anmälan kan också göras till kursinfo@advokatsamfundet.se eller på telefon 
08-459 03 00.  

Avbokning  
Se alltid aktuella avbokningsregler på www.advokatsamfundet.se. Avbokning kan normalt göras utan kostnad 
senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på Advokatsamfundets hemsida, se 
därför alltid avbokningsreglerna för respektive kurs. Avanmälan skickas till kursinfo@advokatsamfundet.se. 
För internat- och utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot 
uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Den som avanmäler sig kan utan extra kostnad 
sätta annan behörig deltagare i sitt ställe. 

Obligatorisk vidareutbildning för advokater  
Alla advokater ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. Alla kurser som arrangeras av Advokat-
samfundet och Nordic Lawyers Academy (www.nordiclawyersacademy.com) kan räknas in i fortbildnings-
kravet för advokater. Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. 

Kursplats  
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.

Övrigt
Alla kursavgifter anges exklusive moms.
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22–29 november: Brottmålskurs 2 – fördjupning inom Brottmålsprocessen 
(St Julian, Malta, 30 kurstimmar, 17 900 kr plus resa och logi) 
Advokatsamfundets kurs ger deltagarna fördjupade kunskaper inom vissa centrala delar av brottmålsprocessen 
genom ett beprövat och utvecklande samspel mellan teori och praktik. 
Kursen leds av advokaterna Jan Karlsson och Johan Eriksson samt Per-Erik Andersson, t.f. rådman och tidi-
gare enhetschef på Södertörns tingsrätt. Kursledarna har mycket omfattande erfarenhet inom brottmålsprocessen 
inklusive � era uppmärksammade rättegångar från senare tid.

NYHET 27 november: Advokatpsykologi – praktisk psykologi i advokatyrket 
(6 kurstimmar, 5 900 kr) 
Denna nya kurs syftar till att öka deltagarnas kompetens avseende praktiskt användbar psykologi i advokatyrket. 
Det inkluderar grundläggande kon� ikthantering, medling, vittnespsykologi, tekniker för att avslöja osanning och 
medveten manipulation (s.k. härskaretekniker) samt förslag på hur advokaten bäst förhåller sig i olika situationer. 
Kursledaren Tasha Landberg är psykolog och specialist inom praktisk psykologi för advokater. Hon är också kurs-
ledare på Advokatsamfundets kurser i Klientpsykologi och Stresshantering för advokater. Tasha Landberg har tidiga-
re forskat om advokater, vilket bl.a. resulterade i undersökningen ”Svenska advokaters psykiska arbetsmiljö – 2006”.

NYHET 28 november: Att driva advokatbyrå – framgångsfaktorer
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
Kursen behandlar en rad aktuella frågor av betydelse för den framgångsrika driften av advokatverksamheten, 
exempelvis advokatetik, ledarskap och marknadsföring. Kursen erbjuder god vägledning till dig som är advokat 
eller har annan roll i ledningen av advokatbyrån. Deltagarna inbjuds till frågor och diskussion.
Kursledare är advokaterna Bo Ahlenius, Advokat� rman Glimstedt, och Claes Langenius, managing partner på 
Advokat� rman Hammarskiöld. Båda kursledarna undervisar sedan ett antal år blivande och verksamma advoka-
ter i advokatetik och är examinatorer på advokatexamen. De har därtill omfattande erfarenhet av ledningsfrågor 
och advokatbyråns organisation.

3 december: Att sälja advokattjänster – metoder för ökad försäljning 
(halvdag, 3 kurstimmar, 3 100 kr)
Advokatsamfundets uppskattade seminarium vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra på advokat-
byrån som vill få inspiration och lära sig metoder som kan e� ektivisera försäljningsarbetet. Seminariet inbjuder 
till frågor och diskussion.
Kursledare är civilekonom Ylva Kassander som är specialiserad på tjänsteföretag och försäljning. Hon har 
särskild erfarenhet av försäljning inom advokatbranschen.

NYHET 9–10 december: Ledarskapsprogram 2 – fördjupning 
(12 kurstimmar, 13 900 kr) 
Advokatsamfundet lanserar en fortsättningskurs som bygger vidare på det framgångsrika Ledarskapsprogrammet. 
Fördjupningskursen hjälper dig att utveckla ditt ledarskap ytterligare och ger dig � er verktyg att använda när du 
nått en bit längre i ditt chefskap. Programmet vänder sig till dig som tidigare gått Ledarskapsprogram 1 eller har 
� era års erfarenhet som ledare. Deltagaren får ny kunskap inom områden som generationsanpassat ledarskap, att 
leda i förändring, rekrytering och motivation. 
Kursledare är Mona Odhno�  Sundström, � unell, Odhno�  Sundström & Partners och Bobby Forshell, som 
ingår i fakulteten på European School of Management and Technology (ESMT) i Berlin och IFL, Handelshög-
skolan i Stockholm. Båda har omfattande erfarenhet av ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling.

Anmälan 
Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats 
www.advokatsamfundet.se. Anmälan kan också göras till kursinfo@advokatsamfundet.se eller på telefon 
08-459 03 00.  

Avbokning  
Se alltid aktuella avbokningsregler på www.advokatsamfundet.se. Avbokning kan normalt göras utan kostnad 
senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på Advokatsamfundets hemsida, se 
därför alltid avbokningsreglerna för respektive kurs. Avanmälan skickas till kursinfo@advokatsamfundet.se. 
För internat- och utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot 
uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Den som avanmäler sig kan utan extra kostnad 
sätta annan behörig deltagare i sitt ställe. 

Obligatorisk vidareutbildning för advokater  
Alla advokater ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. Alla kurser som arrangeras av Advokat-
samfundet och Nordic Lawyers Academy (www.nordiclawyersacademy.com) kan räknas in i fortbildnings-
kravet för advokater. Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. 

Kursplats  
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.

Övrigt
Alla kursavgifter anges exklusive moms.
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