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Advokatakademien är en del av Advokatsamfundet. Här bokar du kurser och examen  

för att bli advokat och här hittar du som är advokat och biträdande jurist ett omfattande utbud av 
fortbildningskurser – varav ett antal kostnadsfria. 

Advokatakademiens 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.

= Meriterande kurs som visas i uppdragslista för domstolsförordnande på  
Advokatsamfundets hemsida

Advokatetik och god advokatsed för administrativ personal
Göteborg 7 oktober, Malmö 4 november, Stockholm 2 december 
(3 kurstimmar, 4 300 kr)
Advokatakademiens nya halvdagskurs om advokatetik och god advokatsed vänder sig till den administrativa perso-
nalen på landets advokatbyråer. Kursen förklarar centrala begrepp inom regelverket för god advokatsed och deras 
betydelse för advokatbyrån samt hur den administrativa personalen själva har att hantera olika delar av samma regler.



Företagsekonomi för jurister 
(12 kurstimmar, 13 900 kr)
Vi återkommer med vår uppskattade kurs som ger jurister god kunskap om grundläggande företagsekonomiska termer 
och samband med inriktning mot redovisning och finansiell analys. De ekonomiska förutsättningarna och samman-
hangen hos klientföretagen är viktig information i varje uppdrag – allt från att kunna läsa årsredovisningen för att ta 
reda på hur lönsamt eller finansiellt starkt ett företag är, till att förstå bakgrunden till investeringsbeslut och prissätt-
ning i företagens affärer. 
Robert Sevenius är företagsekonom och jurist, och mycket erfaren rådgivare inom företagsförvärv vid Arkios Sweden. 
Han undervisar ofta och skriver läroböcker inom juridik och ekonomi, bl.a. Due diligence – besiktning av företag (Sanoma 
utbildning, 2013).

Barnkonventionen som svensk lag
Stockholm 16 september, Göteborg 14 oktober, Malmö 11 november
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020 vilket kommer att påverka bl.a. familjerätten, socialrätten 
och brottmål. Kursen går igenom vilka konsekvenser den nya lagstiftningen får i advokatens arbete och hur barnkon-
ventionen kommer att inkorporeras i svensk lag. En särskild utredning (Dir. 2018:20), som ska redovisas senast 15 
november 2019, kartlägger hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Det pågår 
också ett arbete inom Socialdepartementet med att ta fram en vägledning till stöd för tolkning och tillämpning av 
barnkonventionen. Vägledningen kommer att behandlas på kursen.
UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon 
har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål. 
Anna Hellron Wikström är advokat sedan 2008 och arbetar på Insulander Lindh Advokatbyrå med familjerätt och 
brottmål. Hon har uppdrag som medlare i familjerättsliga mål, som ombud i tvister kring vårdnad, boende och umgänge, 
målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig försvarare. 

Frågor om efterarvsrätt
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
När särkullbarn får vänta på sitt arv till dess att efterlevande make/maka/sambo eller annan person som ärvt tillgångar 
med fri förfoganderätt avlider väcker det ett antal frågor. Inte sällan uppstår konflikter, särskilt om efterarvingen inte 
känt till att han eller hon får vänta på sitt arv. Hur ska efterarvsrätten bestämmas? Vilka värden ska ligga till grund för 
bestämmande av efterarvsrätten? Vad händer om efterlevande make gifter om sig? Hur ska flera grupper av efter-
arvingar hanteras? Går det att skifta ut efterarvingar i förtid? Kursen avser att ge svar på ett antal frågor som väcks när 
det föreligger arv med fri förfoganderätt och därmed en rätt till efterarv.
Cecilia Runesson är advokat och bedriver sedan 2010 sin verksamhet i Advokat Cecilia Runesson AB, uteslutande 
inom ekonomisk familjerätt. Hon har undervisat i familjerätt på Stockholms universitet och undervisar även advokater 
och biträdande jurister inom bodelning och arvsrätt.

Målsägandebiträde och särskild företrädare
(12 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på The Steam Hotel i Västerås) 
Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med eller vill börja arbeta med uppdragen som 
målsägandebiträde och särskild företrädare. Kursen tar sin utgångspunkt i de advokatetiska reglerna och belyser de 
svårigheter som kan uppkomma i just dessa typer av uppdrag samt hur målen bör handläggas från förordnande till 
laga kraftvunnen dom.  
Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid  
Advokaterna af Klercker & Oehme. Båda kursledarna har omfattande erfarenhet när det gäller att företräda barn och 
unga i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol.
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Fördjupning inom brottmålsprocessen 
(OBS kursen förlängd från 15 till 18 kurstimmar, 19 900 kr inkl. helpension på Falkenberg Strandbad)
Advokatakademiens omarbetade version av Fördjupning inom brottmålsprocessen leds av advokaterna Johan  
Eriksson och Lars Kruse samt hovrättsrådet Therese Linderoth. Kursledarna har mycket omfattande erfarenheter 
av brottmålsprocessen och kursen är praktiskt inriktad. Fokus ligger på huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt med  
inriktning på sakframställning, förhör och plädering. Kursen går även in på rättens allmänna bevisprövning och värdering 
av kriminalteknisk bevisning.

Rättsprocessen ur åklagarens perspektiv – något som alla försvarsadvokater  
bör känna till
(6 kurstimmar, 8 500 kr)
Kursen ger en inblick i de överväganden som åklagare gör under förundersökningen, vid frihetsberövanden, hemliga 
tvångsmedel, vid åtalsbeslut, tingsrättsförhandlingen, förhör och överklaganden. Kursdeltagaren får värdefull kunskap 
om förundersökningen, vikten av försvararens engagemang vid polisförhör samt om åklagarens roll i hela rättsproces-
sen, vilket innebär mer trygghet i rollen som försvarsadvokat. De två kursledarna har tillsammans 30 års erfarenhet av 
processande i domstol, varav 20 år som åklagare.
Markus Bergdahl är advokat, verksam vid Advokatbyrån Markus Bergdahl. Han arbetade tidigare under 12 år som 
specialiståklagare i Helsingborg och på Internationella åklagarkammaren i Malmö, och har omfattande erfarenhet av 
bl.a. ärenden där hemliga tvångsmedel har använts. Markus Bergdahl arbetar sedan 2015 uteslutande som försvarare 
och målsägandebiträde.
Silvia Ingolfsdottir Åkermark är advokat vid Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin. Hon har mångårig process-
vana efter sina år som specialiståklagare och anlitas ofta som föreläsare och juridisk expert i TV och radio.

Medling och konflikthantering i familjemål 
(12 kurstimmar, 15 900 kr)
Kursen behandlar dels mål som involverar barn (vårdnad-, boende- och umgängesmålen), dels mål som rör den eko-
nomiska familjerätten (bodelningar och arvstvister). Under kursen lär du dig bl.a. att identifiera och överkomma vanligt 
förekommande hinder och låsningar i familjemål och bodelningar – kunskaper som har en stark bäring på human-
juristens arbete. Kursen vänder sig till advokater som vill ta uppdrag som medlare, men är även till nytta för advokater 
som tar uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsmän.
Alexandra Lyckman är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå. Hon är inriktad på familjerätt med 
särskilt fokus på internationell familjerätt. Hon har genomgått särskild utbildning inom medling och förordnas ofta 
som medlare i vårdnads-, boende- och umgängesmål av tingsrätterna samt medverkar i Domstolsverkets utbildnings-
verksamhet.
Johan Lagerbielke är civilekonom och fil. kand. i psykologi samt konsult inom förhandlingsteknik. Han föreläser  
regelbundet för Advokatsamfundet på den förberedande utbildningen för blivande advokater och på olika kurser i 
förhandling för advokater.

Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken 1: Processen hos Migrationsverket
(12 kurstimmar, 13 500 kr)
Advokatakademiens praktiskt inriktade kursserie i tre delar om asylprocessen är en bred introduktion på området, men fung-
erar också utmärkt som uppdatering för mer erfarna ombud. Kurserna utgör en enhet men kan också bokas separat. En rabatt 
om 30 % lämnas vid bokning av alla tre delkurser samma termin.
Kursen syftar till att grundligt redogöra för biträdets arbete och möjlighet att påverka resultatet av Migrationsverkets 
prövning av den asylsökandes skyddsbehov. Kursen omfattar två heldagar, där den första dagen främst ägnas åt 
en genomgång av migrationsrättens rättskällor, aktuell praxis och Migrationsverkets praktiska handläggning av asyl-
ärenden. Dag två belyser det offentliga biträdets arbete, med särskilt fokus på mötena med klienten och argumenta-
tion i inlaga till Migrationsverket. Dagen avslutas med en genomgång av grunderna i handläggningen av barnärenden. 
Deltagaren får även en uppdatering av de senaste nyheterna på lagstiftningsområdet. 
Petter Aasheim är advokat vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg med huvudinriktning på utlänningsrätt och brott-
mål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bl.a. i utlänningsrätt vid 
Göteborgs universitet. Petter Aasheim är kursansvarig för kursserien om asylprocessen.
Viktoria Nyström är advokat och delägare vid AE Nyströms Advokatbyrå med särskild inriktning på migrations- 
frågor och barnrätt. Hon har tidigare arbetat vid Utlänningsnämnden innan hon startade egen byrå år 2006. Förutom 
uppdrag som offentligt biträde, försvarare och målsägandebiträde arbetar Viktoria Nyström som föreläsare samt som 
författare för Norstedts juridik.
Matilda Limani och Karoline Jungegard är teamledare vid Migrationsverket Region Väst.
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Den nya sexualbrottslagstiftningen – erfarenheter från det första året  
(Göteborg)
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Den nya sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2018 bygger på samtycke. Gränsen för straffbar gärning 
ska dras vid om deltagande i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen 
har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. 
Vidare infördes två nya brott: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp, båda med fängelsestraff på högst 4 
år. Kursen redogör för innehållet i den nya lagen och diskuterar erfarenheterna sedan lagen trädde i kraft.
Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater i Stockholm. Hon arbetar uteslutande med brottmål och 
socialrätt och föreläser regelbundet inom dessa områden för advokater och biträdande jurister.
Helena Backlund är advokat och delägare vid Advokatgruppen i Stockholm. Hon arbetar till allra största delen med 
brottmål och har stor erfarenhet av uppdrag som försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Ekobrottsprocessen – fördjupning
(12 kurstimmar, 15 900 kr)
Advokatakademiens fördjupningskurs om ekobrottsprocessen behandlar frågor kring förundersökningens bedrivande, 
oredlighet och penningtvättsbrott. Även olika typer av brottsupplägg som t.ex. svart arbetskraft och momskaruseller  
diskuteras. Gränslandet mellan skattebrott och straffrätt samt frågor med internationell anknytning behandlas i viss mån.
Henrik Olsson Lilja är verksam vid Olsson Lilja Advokater med specialisering på försvararuppdrag, särskilt ekobrott. 
Han har ett flertal tillfällen varit författare till Advokatsamfundets remissyttranden och var expert i utredningen om 
villkorlig frigivning (SOU 2017:61). Henrik Olsson Lilja utbildar återkommande advokater i straffrätt och retorik.
Henric Fagher är vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. 
Teresa Simon-Almendal är professor i finansrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law på Stockholms universitet.

Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol  
(OBS kursen förlängd från 15 till 18 kurstimmar, 19 900 kr inkl. helpension på Krusenberg Herrgård)
Advokatakademiens återkommande och populära kurs för alla som agerar ombud i brottmålsprocessen. Syftet med 
kursen är att belysa de olika moment och vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol, från 
tillsättande av offentlig försvarare och inledande kontakt med klienten till straffmätning, påföljd och överklagande.
Kursledare är advokaterna Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm och Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse & Co, 
Helsingborg, samt Therese Linderoth, hovrättsråd vid Svea hovrätt.

Att sälja advokattjänster
(3 kurstimmar, 4 500 kr)
Att sälja tjänster handlar om att sälja förtroende. Att sälja framgångsrikt handlar om att ställa rätt frågor, lyssna och att 
själv prata tillräckligt lite. Din uppgift är att skapa trygghet och delaktighet. När säljare kan visa hur man löser problemen 
så behöver de inte sälja. Klienten kommer att köpa. Hur får du fler att ”köpa dig”, ditt budskap och det du har att sälja? 
Detta fokuserar kursen på genom konkreta verktyg och inspiration.
Ylva Kassander arbetar som konsult i egen regi sedan drygt 15 år och har arbetat med kommunikation, försäljning och 
marknadsföring i drygt 30 år. Hon är utbildad pedagog och civilekonom och har fördjupat sin utbildning kring tillväxt 
och målstyrning. Ylva Kassander har arbetat med advokatbyråer i mer än 10 år.

Juridik för advokatassistenter – fördjupningskurs 
(15 kurstimmar, 18 500 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Kursen ger deltagaren nya juridiska kunskaper, men också metoder för att utveckla arbetsuppgifter och rutiner på 
advokatbyrån. Kursen behandlar i olika avsnitt klientkontakter och Advokatsamfundets etiska regler. 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. 
Anna Öster är advokat och har omfattande erfarenhet inom bl.a. affärsjuridik, bolagsrätt och immaterialrätt. Hon 
föreläser regelbundet för advokatassistenter på uppdrag av Advokatakademien. 
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Advokatdagarna 2019 på Grand Hôtel i Stockholm 
(12 kurstimmar, 7 500 kr endast konferens och 9 000 kr konferens med bankett)
Välkommen till årets största mötesplats för advokater och biträdande jurister: två dagar med inspirerande föreläs-
ningar, spännande seminarier, diskussioner och debatt samt inte minst trevligt umgänge med kollegor från hela landet. 
Årets upplaga erbjuder som vanligt sex parallella seminariespår med ett 40-tal seminarier och gemensamma föreläs-
ningar. Vi rekommenderar tidig anmälan – konferensen 2018 var fullbokad.
Läs mer på www.advokatakademien.se/konferenser/advokatdagarna/

Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken 2:  
Processen i Migrationsdomstolen
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Advokatakademiens praktiskt inriktade kursserie i tre delar om asylprocessen är en bred introduktion på området, men fungerar 
också utmärkt som uppdatering för mer erfarna ombud. Kurserna utgör en enhet men kan också bokas separat. En rabatt om 
30 % lämnas vid bokning av alla tre delkurser samma termin.
Processen i migrationsdomstolen skiljer sig från exempelvis brottmålsprocessen då den asylsökande har bevisbördan 
för sitt skyddsbehov och processen huvudsakligen är skriftlig. Detta ställer höga krav på såväl den asylsökande som 
det offentliga biträdet 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 de skriftliga och muntliga delarna av processen.
Petter Aasheim är advokat vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg med huvudinriktning på utlänningsrätt och brott-
mål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bl.a. i utlänningsrätt vid 
Göteborgs universitet. Petter Aasheim är kursansvarig för kursserien om asylprocessen.
Mats Dahlström är rådman vid Migrationsdomstolen, Förvaltningsrätten i Stockholm. Han var tidigare advokat under 
25 års tid. 

Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen 
(6 kurstimmar, 7 500 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 mycket omfattande erfarenhet av 
tvistemål, förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden.
Cecilia Klerbro är lagman vid Nacka tingsrätt. Hon har på uppdrag av Advokatsamfundet undervisat i processteknik 
för blivande advokater och föreläser regelbundet om tvistemålsprocessen.

Dataskyddsförordningen och arbetet med dataskydd i praktiken  
– med Advokatsamfundets vägledning (Malmö)
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018. GDPR ställer omfattande krav på alla som 
behandlar personuppgifter samtidigt som tillsynsmyndigheter ges nya befogenheter att besluta om kraftfulla sanktio-
ner. Detta måste varje advokatbyrå förhålla sig till i såväl den egna organisationen som vid klientrådgivning. Kursen 
redogör för GDPR och de nationella kompletteringsbestämmelserna i den nya dataskyddslagen. Under dagen disku-
teras också Advokatsamfundets Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet. Ett 
arbete pågår för att uppdatera vägledningen – som i sin första version antogs av Advokatsamfundets styrelse i mars 
2018 – och vi räknar med att kursledarna kommer att kunna redogöra för den reviderade versionen på kursen.
Caroline Olstedt Carlström är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl. Hon var tidigare internationell  
dataskyddschef på Klarna med globalt ansvar för Klarnas dataskyddsstrategi och regelefterlevnad, och medverkade i 
Advokatsamfundets arbetsgrupp som tog fram vägledningen för advokater om EU:s dataskyddsförordning.
Henrik Bengtsson är advokat och delägare vid Advokatfirman Delphi och specialist inom TMT & Intellectual Property, och 
medverkade i Advokatsamfundets arbetsgrupp som tog fram vägledningen för advokater om EU:s dataskyddsförordning. 
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Fel i fastighet
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Kursen redogör för de krav som bör ställas på köpare och säljare vid överlåtelser av fastigheter. Är det t.ex. en fördel 
att anlita besiktningsman inför en fastighetsöverlåtelse eller kan det försämra läget för part – och i så fall för vem? 
Föreläsaren menar att det blivit lite enklare för köpare att nå framgång med krav om nedsättning av köpeskillingen på 
grund av dolda fel, och diskuterar vad det får det för konsekvenser om praxis ändras.
Marianne Montelius Lodin är advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå. Hon är specialiserad på fastighetsrela-
terade tvistemålsprocesser och överlåtelserelaterade ärenden. Marianne Montelius Lodin anlitas ofta som kursledare 
för advokater och biträdande jurister inom fel i fastighet samt inom fastighetsmäklarjuridik, då hon har ett förflutet 
som förbundsjurist vid Mäklarsamfundet.

Den nya sexualbrottslagstiftningen – erfarenheter från det första året
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Den nya sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2018 bygger på samtycke. Gränsen för straffbar gärning 
ska dras vid om deltagande i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen 
har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. 
Vidare infördes två nya brott: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp, båda med fängelsestraff på högst 4 
år. Kursen redogör för innehållet i den nya lagen och diskuterar erfarenheterna sedan lagen trädde i kraft.
Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater i Stockholm. Hon arbetar uteslutande med brottmål och 
socialrätt och föreläser regelbundet inom dessa områden för advokater och biträdande jurister.
Helena Backlund är advokat och delägare vid Advokatgruppen i Stockholm. Hon arbetar till allra största delen med 
brottmål och har stor erfarenhet av uppdrag som försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Bevisning ur domarens perspektiv – något som alla processombud bör känna till 
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Advokatakademiens nya kurs om bevisning ur domarens perspektiv behandlar bevisfrågor såsom domaren ser på 
dem. På så sätt kan processande ombud göra bevisfrågorna till sina och därigenom skaffa sig ett strategiskt försteg 
i förhållande till motpartsombudet, och få bättre genomslag i domstolen. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna 
inblick i de överväganden som domarna gör kring bevisfrågor och utifrån det diskutera praktiska verktyg att använda 
i processer.
Fanny Gleiss Wilborg är advokat och f.d. chefsrådman vid Södertörns tingsrätt. Emilia Lundberg är advokat och f.d. 
rådman vid Attunda tingsrätt. De är båda är innehavare av Advokatfirman Lundberg & Gleiss och ofta anlitade skilje-
domare i svenska och internationella skiljemål.

Det offentliga biträdet i tvångvårdsmål
(12 kurstimmar, 17 900 kr inkl. helpension på Falkenberg Strandbad)
Advokatakademiens nya meriterande kurs om det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål, med inriktning på LVU och 
LVM, går igenom aktuell lagstiftning och belyser en rad praktiska frågor vid handläggningen av tvångsvårdsmålen och 
hur klientens rättigheter bäst tas tillvara under processen. Kursen ger råd och mycket god vägledning för det offent-
liga biträdet. Under kursen diskuteras bl.a. socialtjänstens utredning, grunderna för omhändertagande, förhandling, 
bevisfrågor och överklagande. Vidare diskuteras barnets bästa och barnets rätt att komma till tals, i ljuset av att barn-
konventionen blir svensk lag den 1 januari 2020.
Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. Hon arbetar uteslutande med brottmål och socialrätt samt 
håller regelbundet utbildningar inom dessa ämnesområden.
UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon 
har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål. 
Annika Lowén är lagman vid Förvaltningsrätten i Linköping. Hon har tidigare varit rådman vid Förvaltningsrätten i 
Uppsala och Länsrätten i Stockholm och har stor erfarenhet av tvångsvårdsmål. Hon har vidare varit departementsråd 
vid Justitiedepartementet och arbetat med kriminalpolitiska frågor.
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Dataskyddsförordningen och arbetet med dataskydd i praktiken  
– med Advokatsamfundets vägledning
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018. GDPR ställer omfattande krav på alla som 
behandlar personuppgifter samtidigt som tillsynsmyndigheter ges nya befogenheter att besluta om kraftfulla sanktioner. 
Detta måste varje advokatbyrå förhålla sig till i såväl den egna organisationen som vid klientrådgivning. Kursen  
redogör för GDPR och de nationella kompletteringsbestämmelserna i den nya dataskyddslagen. Under dagen diskuteras 
också Advokatsamfundets Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet. Ett  
arbete pågår för att uppdatera vägledningen – som i sin första version antogs av Advokatsamfundets styrelse i mars 
2018 – och vi räknar med att kursledarna kommer att kunna redogöra för den reviderade versionen på kursen.
Caroline Olstedt Carlström är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl. Hon var tidigare internationell  
dataskyddschef på Klarna med globalt ansvar för Klarnas dataskyddsstrategi och regelefterlevnad, och medverkade i 
Advokatsamfundets arbetsgrupp som tog fram vägledningen för advokater om EU:s dataskyddsförordning.
Henrik Bengtsson är advokat och delägare vid Advokatfirman Delphi och specialist inom TMT & Intellectual Property, 
och medverkade i Advokatsamfundets arbetsgrupp som tog fram vägledningen för advokater om EU:s dataskydds-
förordning. 

Nya lagen om företagshemligheter
(3 kurstimmar, 4 900 kr)
Den 1 juli 2018 trädde lagen (2018:558) om företagshemligheter i kraft. Den nya lagen är en implementering av EU-
direktivet om skydd för företagshemligheter. Syftet är att skapa ett enhetligt regelverk som ger företagshemligheter ett 
starkare skydd i hela unionen. Kursen går igenom lagen och diskuterar vad den innebär för företag och arbetstagare.
Sten Bauer är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Han leder Stockholmskontorets 
arbetsrättsgrupp och var Stockholmskontorets Managing Partner under åren 2010–2016. Sten Bauer undervisar på 
delkurs 1 och är också examinator för advokatexamen.
Peder Oxhammar är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Han leder Stockholms-
kontorets immaterialrättsgrupp. 

Ekobrottsprocessen – grundkurs
(12 kurstimmar, 17 900 kr inkl. helpension på Ystad Saltsjöbad)
Denna meriterande kurs behandlar bokförings- och skattebrottets struktur. Praktiska inslag från processen i domstol 
tas upp med bl.a. frågor om företagaransvar och faktiskt företrädarskap. Under kursen behandlas även god redovis-
ningssed i förhållande till bokföringslagen. Arbetet som ekorevisor redovisas liksom vilka företagsekonomiska över-
väganden som görs under förundersökningsarbetet.
Henrik Olsson Lilja driver egen verksamhet i Advokatbyrå Olsson Lilja Advokater med specialisering på försvararupp-
drag, särskilt ekobrott. Han har ett flertal tillfällen varit författare till Advokatsamfundets remissyttranden och är f.n. 
expert i utredningen om villkorlig frigivning (Ju 2016:09). Henrik Olsson Lilja utbildar återkommande advokater och 
biträdande jurister i straff- och processrätt.
Henric Fagher är vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. 
Anna Göransson är ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Hon har en bakgrund som auktoriserad revisor 
på PwC, där hon arbetade i 18 år innan hon började på Ekobrottsmyndigheten 2015.

Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken 3: Fördjupningskurs i asylrätt  
– aktuell praxis och särskilda ärendetyper
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Advokatakademiens praktiskt inriktade kursserie i tre delar om asylprocessen är en bred introduktion på området, men fung-
erar också utmärkt som uppdatering för mer erfarna ombud. Kurserna utgör en enhet men kan också bokas separat. En rabatt 
om 30 % lämnas vid bokning av alla tre delkurser samma termin.
Delkurserna 1–2 har berört processerna under Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas handläggning av asyl-
ärenden. Delkurs 3 belyser aktuell nationell och internationell praxis som är av betydelse i det praktiska arbetet som 
offentligt biträde. Kursen behandlar även olika former av särskilda ärendetyper och problemområden inom asylrätten.
Petter Aasheim är advokat vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg med huvudinriktning på utlänningsrätt och brott-
mål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bl.a. i utlänningsrätt vid 
Göteborgs universitet. Petter Aasheim är kursansvarig för kursserien om asylprocessen.
Fredrik Beijer är rättschef vid Migrationsverket.
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NYHETER 2020
30–31 januari: Medling och konflikthantering i familjemål – fördjupning 
(12 kurstimmar, 15 900 kr)
Advokatakademiens nya fördjupningskurs inom medling och konflikthantering vänder sig både till den som gått grund-
kursen på samma tema och advokater med erfarenhet av medlingsuppdrag.
Alexandra Lyckman är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå. Hon är inriktad på familjerätt med 
särskilt fokus på internationell familjerätt. Hon har genomgått särskild utbildning inom medling och förordnas ofta 
som medlare i vårdnads-, boende- och umgängesmål av tingsrätterna samt medverkar i Domstolsverkets utbildnings-
verksamhet.
Johan Lagerbielke är civilekonom och fil. kand. i psykologi samt konsult inom förhandlingsteknik. Han föreläser  
regelbundet för Advokatsamfundet på den förberedande utbildningen för blivande advokater och på olika kurser i 
förhandling för advokater.

6–8 februari: Fördjupning inom brottmålsprocessen 
(OBS kursen förlängd från 15 till 18 kurstimmar, 19 900 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Advokatakademiens omarbetade version av Fördjupning inom brottmålsprocessen leds av advokaterna Johan  
Eriksson och Lars Kruse samt hovrättsrådet Therese Linderoth. Kursledarna har mycket omfattande erfarenheter 
av brottmålsprocessen och kursen är praktiskt inriktad. Fokus ligger på huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt med  
inriktning på sakframställning, förhör och plädering. Kursen går även in på rättens allmänna bevisprövning och värde-
ring av kriminalteknisk bevisning.

10–11 februari: Medling och konflikthantering i familjemål 
(12 kurstimmar, 17 900 kr inkl. helpension på Falkenberg Strandbad)
Kursen behandlar dels mål som involverar barn (vårdnad-, boende- och umgängesmålen), dels mål som rör den eko-
nomiska familjerätten (bodelningar och arvstvister). Under kursen lär du dig bl.a. att identifiera och överkomma vanligt 
förekommande hinder och låsningar i familjemål och bodelningar – kunskaper som har en stark bäring på human-
juristens arbete. Kursen vänder sig till advokater som vill ta uppdrag som medlare, men är även till nytta för advokater 
som tar uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsmän.
Alexandra Lyckman är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå. Hon är inriktad på familjerätt med 
särskilt fokus på internationell familjerätt. Hon har genomgått särskild utbildning inom medling och förordnas ofta 
som medlare i vårdnads-, boende- och umgängesmål av tingsrätterna samt medverkar i Domstolsverkets utbildnings-
verksamhet.
Johan Lagerbielke är civilekonom och fil. kand. i psykologi samt konsult inom förhandlingsteknik. Han föreläser  
regelbundet för Advokatsamfundet på den förberedande utbildningen för blivande advokater och på olika kurser i 
förhandling för advokater.

16 mars: Nya lagen om företagshemligheter
(3 kurstimmar, 4 900 kr)
Den 1 juli 2018 trädde lagen (2018:558) om företagshemligheter i kraft. Den nya lagen är en implementering av EU-
direktivet om skydd för företagshemligheter. Syftet är att skapa ett enhetligt regelverk som ger företagshemligheter ett 
starkare skydd i hela unionen. Kursen går igenom lagen och diskuterar vad den innebär för företag och arbetstagare.
Sten Bauer är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Han leder Stockholmskontorets 
arbetsrättsgrupp och var Stockholmskontorets Managing Partner under åren 2010–2016. Sten Bauer undervisar på 
delkurs 1 och är också examinator för advokatexamen. 
Peder Oxhammar är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Han leder Stockholms-
kontorets immaterialrättsgrupp.

Advokatakademiens ledarskapsprogram våren 2020
(Utökat program: 25 kurstimmar, 25 500 kr inkl. kursmaterial, helpension 2 dagar på Fågelbrohus Hotell 
samt 3-rätters middag på Advokatsamfundets kansli)
Advokatakademien fortsätter sitt uppskattade samarbete med Handelshögskolan SSE Executive Education i syfte att 
ge nya chefer på advokatbyrå en bra grund för sitt ledarskap. Programmet inleds 12–13 februari 2020 på Fågelbrohus, 
och omfattar totalt 25 kurstimmar under våren 2020 i en blandning av undervisning, självstudier och praktisk träning. 
Du får god hjälp att utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Vi tar 
emot högst 20 anmälningar.



Advokatetik och god advokatsed

26 aug  Göteborg
27 aug Stockholm
3 sep   Stockholm
30 sep  Malmö
8 okt   Stockholm
5 nov  Stockholm
25 nov  Malmö
3 dec   Stockholm

Stresshantering och ett hållbart arbetsliv

23 sep  Stockholm 
7 okt   Malmö 
18 nov  Göteborg 
9 dec   Stockholm

Advokatetik och god advokatsed – för verksamma  
advokater

21 okt  Göteborg
10 dec  Stockholm

Nyheter rörande penningtvättslagstiftningen

10 sep  Stockholm 
15 okt  Malmö 
5 nov  Göteborg 
11 dec  Stockholm

KOSTNADSFRIA KURSER  
HÖSTEN 2019

Sveriges advokatsamfund bjuder in till



Konferens • Bankett • Inspiration 

Sveriges advokatsamfund bjuder in till

Advokatdagarna
Grand Hôtel 24–25 oktober 2019

Konferens inklusive bankett kostar 9 000 kr.  
Endast konferens kostar 7 500 kr. 

Konferensavgifter anges exklusive moms.

För mer information och anmälan: www.advokatakademien.se,  
kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00. 

Deltagande i Advokatdagarna motsvarar 12 utbildningstimmar.

MINGEL  
& COCKTAIL 

för alla konferensdeltagare  
på Advokatsamfundet   
23 oktober kl 18–20.

Eric Gadd
underhåller på  

banketten i  
Vinterträdgården  
den 24 oktober



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

Avbokning  
Se alltid aktuella avbokningsregler på www.advokatakademien.se. Avbokning av endagskurser kan  
normalt göras utan kostnad senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på 
Advokatakademiens hemsida, se därför alltid avbokningsreglerna för respektive kurs. Avanmälan skickas 
till kursinfo@advokatsamfundet.se. För kurser längre än en dag samt för internatkurser gäller särskilda 
avbokningsregler. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbok-
ningskostnad. 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 Advokatakademiens 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.

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


