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Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra  
medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. 
Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra utbildningar vill vi bidra till 

att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas.Vårt erbjudande består av 
aktuella ämnen, mycket erfarna kursledare och inspirerande miljöer. Alla våra  

utbildningar kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.

NYHET 22 augusti: Asylrätt – extra kurstillfälle avseende nya lagen om begränsningar 
av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Med anledning av den tillfälliga asyllag (2016:752) som trädde i kraft den 20 juli arrangerar Advokatsamfundet en kurs som 
går igenom den nya lagen och dess konsekvenser för ombudets argumentation i olika delar. Kursen beskriver innehållet i och 
Migrationsverkets syn på den nya lagen samt hur handläggningen av asylärenden påverkas. Därefter diskuteras, med fokus 
på ombudets argumentation, bl.a. frågor om flyktingstatus, statslösa flyktingar, synnerligen ömmande omständigheter i dess 
nya form (särskilt med inriktning på barn och barnfamiljer) och familjeåterförening.
Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlänningsrätt och 
brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bland annat i utlännings- 
rätt på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet.
Ignacio Vita är advokat vid advokatbyrån Ignacio Vita med inriktning på asyl- och migrationsrätt. Han processar såväl 
nationellt som inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. För närvarande skriver han en bok om tortyrförbudet i 
migrationsmål och undervisar verksamma jurister i ämnet.
Fredrik Beijer är rättschef vid Migrationsverket.

6 september: Kriminalteknik – teknisk bevisning i brottmål 
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
Kursen är utformad i samarbete med Nationellt Forensiskt Centrum (NFC, tidigare SKL) och redogör för hur DNA- och 
IT-relaterad bevisning värderas och presenteras i brottsutredningen och i sakkunnigutlåtanden. Kursen syftar till att ge  
advokaten kunskap för att kunna förstå och kritiskt bedöma teknisk bevisning och därmed än bättre kunna försvara sin 
klient.
Ricky Ansell är forensisk generalist och verksamhetsutvecklare vid NFC:s biologisektion sedan 1995. Han disputerade i 
molekylär mikrobiologi vid Göteborgs universitet 1997 och är docent vid Linköpings universitet.
Johan Hultman är gruppchef och övergripande forensiker vid Datagruppen inom Informationstekniksektionen vid NFC 
sedan 2010. Inom gruppen bedrivs it-forensisk verksamhet inom områdena datorer, elektronik och mobiler. 
Anders Nordgaard är forensisk specialist i statistik och resultatvärdering vid NFC sedan 2006. I uppdraget ingår  
vetenskapligt ansvar för utveckling och implementering av metoder för resultatvärdering. Han disputerade i matematisk 
statistik vid Linköpings universitet 1996 och innehar en docentur i statistik vid samma universitet, där han också verkar 
som lärare och forskare. 

7 september: Förhörsteknik i brottmål 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen behandlar grundläggande tekniker för att förbereda och genomföra framgångsrika förhör samt metoder för att få 
domstolen att uppfatta och använda sig av de uppgifter som framkommer. 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.
Johan Eriksson är delägare vid Försvarsadvokaterna och en av Sveriges främsta brottmålsadvokater. Han arbetar  
sedan 20 år uteslutande med straffrätt och har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor.
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14 september: Barnets rättigheter i asylprocessen 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen syftar till att ge kursdeltagarna fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att på ett bättre och mer systematiserat 
sätt kunna tillvarata barns rättigheter under asylprocessen. Kursen har ett tydligt ombudsperspektiv och ett fokus på effektiv 
argumentation i ljuset av svensk och internationell praxis. 
Ignacio Vita är advokat vid advokatbyrån Ignacio Vita med inriktning på asyl- och migrationsrätt. Han processar såväl 
nationellt som inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. För närvarande skriver han en bok om tortyrförbudet i 
migrationsmål och undervisar verksamma jurister i ämnet.

21 september: Praktisk processföring – framgångsrik tvistlösning 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen riktar sig till advokater och andra som arbetar med kommersiella tvister. Det är en fördel, men inget krav, att man 
gått någon allmän kurs om tvistemålsprocessen tidigare. Målgruppen är ombud som inte är helt nya men som inte heller 
känner sig fullärda. Under kursen diskuteras bl.a. relationen till klienten, hur och för vad man tar betalt, val av strategi, 
skriftväxling, bevisning samt ett flertal andra frågor. Kursen utformas delvis efter deltagarnas önskemål och ger en rad tips 
om vilka metoder och strategier som fungerar bäst i processföringen.
Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av tvistemål, 
förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden.

NYHET 27 september: Due diligence vid företagsöverlåtelser – metod och praktik 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets nya kurs syftar till att ge deltagarna en helhetsförståelse i det praktiska arbetet och övervägandena vid 
företagsbesiktning, såsom att identifiera klientens intressen, förmåga att driva processen framåt och hantera upptäckta risker. 
Kursen ger god kännedom om arbetsverktyg och dokumentation som används vid due diligence. Besiktningens många 
rättsliga konsekvenser diskuteras utifrån rättsfall och doktrin, bl.a. riskfördelning, informationshantering och ansvars- 
begränsning. 
Robert Sevenius är ekon.lic., jur.kand. och erfaren rådgivare inom företagsförvärv vid Arkios Sweden. Han är lärare och 
författare till flera läroböcker inom juridik och ekonomi, däribland boken Due diligence – besiktning av företag (2013).

NYHET 28 september: Asylrätt – extra kurstillfälle avseende nya lagen om begränsningar 
av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Med anledning av den tillfälliga asyllag (2016:752) som trädde i kraft den 20 juli arrangerar Advokatsamfundet en kurs som 
går igenom den nya lagen och dess konsekvenser för ombudets argumentation i olika delar. Kursen beskriver innehållet i och 
Migrationsverkets syn på den nya lagen samt hur handläggningen av asylärenden påverkas. Därefter diskuteras, med fokus 
på ombudets argumentation, bl.a. frågor om flyktingstatus, statslösa flyktingar, synnerligen ömmande omständigheter i dess 
nya form (särskilt med inriktning på barn och barnfamiljer) och familjeåterförening.
Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlänningsrätt och 
brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bland annat i utlännings- 
rätt på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet.
Ignacio Vita är advokat vid advokatbyrån Ignacio Vita med inriktning på asyl- och migrationsrätt. Han processar såväl 
nationellt som inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. För närvarande skriver han en bok om tortyrförbudet i 
migrationsmål och undervisar verksamma jurister i ämnet.
Fredrik Beijer är rättschef vid Migrationsverket.

4 oktober: Försäljning på den mindre advokatbyrån 
(6 kurstimmar, 6 500 kr) 
Kursen är utformad i samarbete med erfarna advokater och har fokus på den allmänpraktiserande och/eller humanjuridiska 
byrån. Kursen beskriver på ett konkret sätt hur man planerar, prioriterar och genomför aktiviteter med resultatfokus för att 
skaffa och behålla klienter och uppdrag. Föreläsning, diskussioner och övningar blandas i en workshopmodell.
Ylva Kassander är civilekonom med lång erfarenhet av rådgivning inom försäljning och marknadsföring på advokatbyråer. 
Hon håller återkommande kurser för Advokatsamfundet om tjänsteförsäljning.
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5 oktober: Processen hos Migrationsverket, delkurs 1 av 3 
(6 kurstimmar, 6 500 kr) 
Processen vid Migrationsverket är den viktigaste delen av asylprocessen för de asylsökande eftersom det är här som de flesta 
uppehållstillstånden beviljas och grunden läggs för en framgångsrik process i migrationsdomstolarna. Kursen syftar till att 
belysa biträdets arbete och möjlighet att påverka resultatet av Migrationsverkets prövning av den asylsökandes skyddsbehov. 
Kursinnehållet anpassas för att förbereda kursdeltagarna på de lagändringar som trädde i kraft den 20 juli 2016. 
Advokatsamfundets kursserie i tre delar om asylrätt och migrationsprocessen är praktiskt inriktad och i första hand avsedd 
som en bred introduktion på området, men är också en bra uppdatering för mer erfarna ombud. Kursavgiften är 6 500 kr 
per tillfälle eller rabatterad avgift 16 000 kr för alla tre kurstillfällen.
5 oktober: Delkurs 1 – Processen hos Migrationsverket
16 november: Delkurs 2 – Processen i migrationsdomstolen
1 december: Delkurs 3 – Fördjupningskurs i asylrätt – aktuell praxis och särskilda ärendetyper
Ansvarig kursledare är advokat Petter Aasheim, delägare vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg med huvudinriktning 
på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar om utlänningsrätt och föreläser i ämnet på  
Juristprogrammet vid Göteborgs universitet. På de tre delkurserna medverkar också flera andra kvalificerade kursledare från 
Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

NYHET 7–9 oktober: Fördjupning inom brottmålsprocessen – ny version 
(15 kurstimmar, 18 500 kr inkl. helpension på Smådalarö Gård) 
Advokatsamfundet presenterar en ny, omarbetad och mer koncentrerad version av Fördjupning inom brottmålsproces-
sen. Kursen har uppdaterats och innehåller de mest efterfrågade delarna från tidigare fördjupningskurser. Fokus ligger på  
huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt med inriktning på sakframställning, förhör och plädering. Kursen berör även  
rättens allmänna bevisprövning och värdering av kriminalteknisk bevisning.
Kursen leds av advokat Jan Karlsson, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, advokat Johan Eriksson, Försvars- 
advokaterna, samt Per-Erik Andersson, rådman och tidigare enhetschef på Södertörns tingsrätt.

NYHET 11–12 oktober: Entertainment Law 
(12 kurstimmar, 14 900 kr)
Kursen behandlar en rad aktuella rättsliga aspekter på film- och TV-produktion, artister, musik och litteratur. Kursen ger 
deltagarna en unik inblick i underhållningsbranschens aktörer, villkor, avtal, och särskilda utmaningar. På kursen medverkar 
gästföreläsare som tillhör Sveriges absolut främsta inom upphovsrättens område och olika delar av underhållningsbranschen. 
Claes Langenius, advokat och partner vid advokatfirman Hammarskiöld, är ansvarig och moderator för kursen. 
Han är specialiserad inom bl.a. immaterialrätt, media och telekom samt EU- och konkurrensrätt. Claes Langenius är  
rankad som ”Leading lawyer for Competition/EU Law and Intellectual Property and Media” av Chambers Europe och 
Legal 500. Övriga föreläsare presenteras på www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Fortbildning/ 

12–13 oktober: Skiljeförfarande i praktiken 
(12 kurstimmar, 15 900 kr inkl. helpension på Smådalarö Gård) 
Vi återkommer med vår uppskattade kurs om skiljeförfarande med två av Sveriges främsta advokater inom skiljeförfarande 
och tvistlösning. Kursen är inriktad på praktiska frågor. Fokus är på svenska skiljeförfaranden men internationella  
förhållanden och frågor om ”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.
Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av tvistemål, 
förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden.
Claes Lundblad är advokat och delägare vid Advokatfirman Lundblad & Zettermarck. Han har mycket omfattande  
erfarenhet av tvistlösning och skiljeförfaranden, såväl i Sverige som internationellt.

27–28 oktober: Advokatdagarna 2016 på Grand Hôtel i Stockholm 
(12 kurstimmar, 7 500 kr konferens och bankett, 6 000 kr endast konferens)
Välkommen till årets största mötesplats för advokater och biträdande jurister: 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 ett 40-tal seminarier och gemensamma föreläsningar. På banketten den 27 oktober 
underhåller Orup. Vi rekommenderar tidig anmälan – konferensen 2015 var fullbokad.
Läs mer om Advokatdagarna på www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Advokatdagarna-2016/ 
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NYHET 8–9 november MALMÖ: En ny LVU – att företräda barn och unga 
(12 kurstimmar, 13 900 kr)
Utredningen SOU 2015:71 föreslår att en ny LVU ska träda i kraft 1 juli 2017. Den nya lagen ska stärka barnrättsperspektivet 
i samhällets insatser för barn och unga. Utredningen föreslår att endast den som på grund av kunskaper, erfarenheter och 
personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget ska kunna förordnas som offentligt biträde för barn och unga. Mot 
bakgrund av detta redogör kursen för utredningens förslag till ny LVU samt diskuterar hur den som förordnas som offentligt 
biträde bör agera för barnets bästa.
Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna 
af Klercker & Oehme. Båda har omfattande erfarenhet av att företräda barn och unga i såväl allmän domstol som förvalt-
ningsdomstol och undervisar på området. 

NYHET 9 november: Besvärliga boutredningar 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
För information om kursen – se www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Fortbildning/ 
Theddo Rother-Schirren är advokat och delägare i Advokatfirman Rother-Schirren, och lektor i civilrätt vid Stockholms 
universitet med särskild inriktning på ekonomisk familjerätt. Han har medverkat i flera läroböcker i juridik och anlitas flitigt 
som föreläsare.

15 november: Change Management på advokatbyrå 
(halvdag, 3 kurstimmar, 3 900 kr)
Att driva interna projekt och leda förändringsarbete på advokatbyrå innebär en rad speciella utmaningar. Hur förankrar man 
projektet i delägarkretsen och i övriga organisationen? Hur får man rätt resurser? Hur förändrar man medarbetarnas beteende och 
företagets kultur? Dessa och andra frågor behandlas under kursen, som vänder sig till alla som arbetar med interna projekt 
och verksamhetsutveckling på advokatbyrå.
Petter Flink är CIO med ansvar för knowledge management, PR och kommunikation, IT samt utbildning på Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå. Han var tidigare ansvarig för Knowledge and Training på Advokatfirman Lindahl och har bred 
erfarenhet av verksamhets- och utvecklingsprojekt på advokatbyrå.

16 november: Processen i migrationsdomstolen, delkurs 2 av 3 
(6 kurstimmar, 6 500 kr) 
Processen i migrationsdomstolen skiljer sig från exempelvis brottmålsprocessen eftersom det är den asylsökande som har 
bevisbördan för sitt skyddsbehov och då processen huvudsakligen är skriftlig. Detta ställer höga krav på såväl den asyl- 
sökande som det offentliga biträdets prestationer under processen. Det är av yttersta vikt att det offentliga biträdet är aktiv 
i sin processföring, såväl före som under en eventuell muntlig förhandling. Kursen syftar till att utveckla det offentliga biträdets 
förmåga att föra klientens talan i migrationsdomstolen vad gäller både de skriftliga och muntliga delarna av processen.
Kursinnehållet anpassas för att förbereda kursdeltagarna på de lagändringar som trädde i kraft den 20 juli 2016. 
Advokatsamfundets kursserie i tre delar om asylrätt och migrationsprocessen är praktiskt inriktad och i första hand avsedd 
som en bred introduktion på området, men är också en bra uppdatering för mer erfarna ombud. Kursavgiften är 6 500 kr per 
tillfälle eller rabatterad avgift 16 000 kr för alla tre kurstillfällen.
5 oktober: Delkurs 1 – Processen hos Migrationsverket
16 november: Delkurs 2 – Processen i migrationsdomstolen
1 december: Delkurs 3 – Fördjupningskurs i asylrätt – aktuell praxis och särskilda ärendetyper
Ansvarig kursledare är advokat Petter Aasheim, delägare vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg med huvudinriktning 
på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar om utlänningsrätt och föreläser i ämnet på  
Juristprogrammet vid Göteborgs universitet. På de tre delkurserna medverkar också flera andra kvalificerade kursledare från 
Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

17 november GÖTEBORG: Barnets rättigheter i asylprocessen 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Kursen syftar till att ge kursdeltagarna fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att på ett bättre och mer systematiserat 
sätt kunna tillvarata barns rättigheter under asylprocessen. Kursen har ett tydligt ombudsperspektiv och ett fokus på effektiv 
argumentation i ljuset av svensk och internationell praxis. 
Ignacio Vita är advokat vid advokatbyrån Ignacio Vita med inriktning på asyl- och migrationsrätt. Han processar såväl 
nationellt som inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. För närvarande skriver han en bok om tortyrförbudet i 
migrationsmål och undervisar verksamma jurister i ämnet.
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NYHET 21 november: Värdeskapande tjänsteförsäljning för jurister 
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
Grunden i advokatverksamheten är alltid den juridiska kunskapen, men det krävs också en annan slags kompetens för att 
få nya och återkommande uppdrag och kunna ta rätt betalt. Kursens syfte är att varaktigt lyfta din och byråns konkurrens-
kraft inom marknadsföring, klientrelationer och försäljning av juridiska tjänster. Kursen hjälper deltagaren att komma över 
(upplevda) säljhinder och att definiera mål och motivation kopplat till marknadsföring och försäljning i syfte att öka både 
omfattning och värde avseende nya uppdrag. Kursdeltagaren får konkreta verktyg och lär sig känna igen vad som fungerar 
och inte i kundrelationer och försäljning.  
Johan Lagerbielke är ekonom och fil. kand. i psykologi. Han är en mycket erfaren och uppskattad lärare inom förhand-
lingsteknik och undervisar sedan 12 år alla blivande advokater i förhandlingsteknik på uppdrag av Advokatsamfundet.

NYHET 30 november: M&A – utveckling av marknadspraxis och fördjupning inom 
några centrala specialistområden
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
Advokatsamfundets nya kurs ger en uppdatering avseende de senaste årens utveckling av marknadsvillkoren för privat 
M&A. Kursen belyser bl.a. effekterna av den starka börsmarknaden och den ökade konkurrensen från utländska advokat-
byråer. Kursen ger vidare en fördjupning inom flera av de områden som varit i fokus i samband med de senaste årens 
transaktioner. Under dagen diskuteras bl.a. utveckling av marknadspraxis, konkurrensrättsliga frågor av central betydelse 
för M&A samt due diligence och avtalsreglering.
Malin Leffler är advokat och delägare vid Roschier Advokatbyrå med ansvar för byråns M&A-avdelning i Sverige och 
Finland. På kursen medverkar också följande advokater som alla är delägare vid Roschier Advokatbyrå: Björn Winström 
är ansvarig för advokatbyråns kontor i Sverige; Kristian Hugmark är ansvarig för advokatbyråns konkurrensrättsgrupp i 
Sverige; Björn Johansson Heigis är ansvarig för advokatbyråns IT-grupp i Sverige.

1 december: Fördjupningskurs i asylrätt – aktuell praxis och särskilda ärendetyper,  
delkurs 3 av 3 
(6 kurstimmar, 6 500 kr) 
Kursen syftar till att på djupet belysa nationell och internationell praxis som är av betydelse i det praktiska arbetet som  
offentligt biträde. Kursinnehållet anpassas för att förbereda kursdeltagarna på de lagändringar som trädde i kraft den 20 
juli 2016.  Lagändringarna ställer nya och större krav på det offentliga biträdets kännedom om nationell och internationell 
rätt, särskilt rörande frågor kring flyktingstatusförklaring och Sveriges konventionsåtaganden, t.ex. gällande skyddet för den 
enskildes privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.
Advokatsamfundets kursserie i tre delar om asylrätt och migrationsprocessen är praktiskt inriktad och i första hand avsedd 
som en bred introduktion på området, men är också en bra uppdatering för mer erfarna ombud. Kursavgiften är 6 500 kr 
per tillfälle eller rabatterad avgift 16 000 kr för alla tre kurstillfällen.
5 oktober: Delkurs 1 – Processen hos Migrationsverket
16 november: Delkurs 2 – Processen i migrationsdomstolen
1 december: Delkurs 3 – Fördjupningskurs i asylrätt – aktuell praxis och särskilda ärendetyper
Ansvarig kursledare är advokat Petter Aasheim, delägare vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg med huvudinriktning 
på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar om utlänningsrätt och föreläser i ämnet på  
Juristprogrammet vid Göteborgs universitet. På de tre delkurserna medverkar också flera andra kvalificerade kursledare från 
Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

NYHET 2 december: Bevisning och förhör i tvistemål 
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
Advokatsamfundets nya kurs belyser hur ombud kan göra för att skaffa fram nödvändig bevisning och använda den på bästa 
sätt. Muntlig bevisning står i fokus, såväl faktavittnen som sakkunniga. Kursen går igenom t.ex. olika sätt att förbereda och 
genomföra huvudförhör och motförhör. Vidare diskuteras frågan hur den nya reformen En modernare rättegång II, som 
trädde i kraft den 1 april 2016, påverkar bevisföringen. Efter kursen ska deltagarna känna ökad säkerhet i sin hantering av 
de myriader av bevisfrågor som hela tiden uppkommer för den som processar vid domstol eller i skiljenämnd. Kursledarnas 
bakgrunder gör att perspektivet på frågorna blir både ombudets och domarens.
Therese Isaksson är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl där hon leder Stockolmskontorets processgrupp. 
Hon har uppträtt som ombud i ett stort antal svenska och internationella processer och anlitas också som skiljeman. Hon 
är medförfattare till boken Arbitration in Sweden.  
Magnus Widebeck är lagman vid Nyköpings tingsrätt och Sveriges dispaschör. Han var tidigare chefsrådman vid Stock-
holms tingsrätt och justitieråd vid Högsta domstolen. Magnus Widebeck har också återkommande uppdrag som skiljeman 
och medlare. Han är medförfattare till böckerna Tvistemålsprocessen I och II.
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6 december: En ny arvsförordning och en ny internationell arvslag – uppföljning och 
erfarenheter 
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
I augusti 2015 trädde såväl EU:s arvsförordning som den kompletterande svenska internationella arvslagen (IAL) i kraft. 
Samtidigt skedde viktiga förändringar i den svenska internationella bodelningslagen (LIMF). I ljuset av det dryga år som 
gått sedan ikraftträdandet redogör kursen för den nya lagstiftningen och belyser med en rad praktiska exempel samt disku-
terar fördelar och problem med det nya regelverket.
Ulf Bergquist är advokat och delägare vid Bergquist & Partners Advokatbyrå. Han har varit ledamot av EU-kommissionens 
expertgrupp som utarbetat förslaget till EU:s arvsförordning. Han har också varit expert i den statliga utredning som fram-
lagt förslaget till IAL. Ulf Bergquist har varit ordförande i den internationella grupp av professorer och advokater, som 
skrivit kommentaren till EU:s arvsförordning. Han har vidare tillsammans med advokat Lina Melén skrivit kommentaren 
till IAL, LIMF och NÄF.  
Ulrika L Hedström är advokat på Bergquist & Partners Advokatbyrå. Hon är specialiserad på internationell arvsrätt.

7–9 december: Advokatsekreteraren i förändring – fördjupningskurs 
(15 kurstimmar, 18 500 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Advokatsamfundet presenterar en ny fördjupningskurs för advokatsekreterare. Vi har sedan 2008 arrangerat grundkurser 
för advokatsekreterare. Många har efterfrågat en fördjupningskurs för mer erfarna sekreterare som vill utvecklas i sin yrkes-
roll. Det är inget krav att du har gått vår grundkurs för att anmäla dig till fördjupningskursen men du bör ha viss erfarenhet 
i din yrkesroll. Kursen ger deltagaren nya juridiska kunskaper och metoder för att utveckla arbetsuppgifter och rutiner på 
advokatbyrån. Kursen behandlar i olika avsnitt klientkontakter och Advokatsamfundets etiska regler.
Anna Öster är advokat och har omfattande erfarenhet inom bl.a. affärsjuridik, bolagsrätt och immaterialrätt. Hon föreläser 
regelbundet för advokatsekreterare och är en mycket uppskattad lärare. 

NYHET 12 december: Bolagsledningens och revisorernas ansvar 
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
Frågan om bolagsledningens plikter och revisorernas ansvar har aktualiserats vid ett flertal tillfällen under senare år, inte 
minst i anledning av ett antal så kallade företagsskandaler samt flertalet processer mot styrelseledamöter respektive revisorer. 
Trenden i Norden är också att denna typ av processer ökar. Advokatsamfundets nya kurs belyser vissa viktiga aspekter med 
avseende på såväl ledningens plikter mot bolaget som revisorernas ansvar. Innebörden av bolagsledningens omsorgsplikt, 
lojalitetsplikt och tillsynsplikt behandlas. Vidare diskuteras revisorernas ansvar samt ansvarsfördelningen mellan styrelse och 
revisor. Kursen har ett praktiskt anslag och genomgången illustreras med exempel och typfall.
Peter Danowsky är advokat och delägare vid advokatfirman Danowsky & Partners. Han har stor erfarenhet av processer 
mot styrelseledamöter och revisorer.
Jessica Östberg, jur. dr. och adjunkt vid Stockholms universitet, är verksam inom Stockholm Centre for Commercial Law. 
Hon har nyligen disputerat på avhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. 
Jessica Östberg arbetade tidigare som advokat.

14 december: Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen 
(6 kurstimmar, 6 500 kr)
Advokatsamfundets grundläggande kurs om tvistemålsprocessen ger ombudet god vägledning vid stämningsansökan,  
svaromål och annan skriftväxling samt inför, under och efter muntlig förberedelse. Kursen diskuterar också frågor om bl.a. 
bevisning, parternas skyldigheter, processledning, interimistiska åtgärder och förlikningsförhandlingar. 
Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av tvistemål, 
förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden.
Cecilia Klerbro är lagman vid Nacka tingsrätt.

NYHET 15 december: Arbetsrätt vid övergång av verksamhet 
(6 kurstimmar, 6 900 kr)
När en verksamhet eller del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan aktualiseras en rad arbetsrättsliga 
frågeställningar med koppling till 6 b § anställningsskyddslagen, vilka belyses under kursdagen. Vidare diskuteras ett flertal 
klargörande domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen som gäller begreppet övergång av verksamhet och innebörden 
av det villkorsskydd för arbetstagare som följer av reglerna.
Erik Danhard är advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå. Han är specialiserad och högt rankad inom arbetsrätten 
av såväl Chambers Europe som Legal 500 samt har skrivit flera böcker på området.
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Bli skickligare än du redan är!

www.advokatsamfundet.se  |  kursinfo@advokatsamfundet.se  |  08-459 03 00

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 av endagskurser 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 kurser längre än en dag samt 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 Advokatsamfundets kurser kan räknas in i fortbildningskravet för  
advokater. Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. 

Kursplats  
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.

Övrigt
Alla kursavgifter anges exklusive moms.

Höstens kostnadsfria kurser

Advokatetik och  
god advokatsed

23 augusti Stockholm                               
13 september Göteborg                          
11 oktober Malmö                                  
22 november Stockholm 

Advokatetik och god 
advokatsed för yrkesverk-
samma advokater

20 september Stockholm
8 november Göteborg
7 december Malmö

Stresshantering och  
ett hållbart arbetsliv                 

29 augusti Stockholm                                                     
19 september Malmö                                                    
10 oktober Göteborg
5 december Stockholm

Penningtvätts- 
lagstiftningen – ett  
advokatperspektiv

29 september Stockholm
10 november Stockholm


