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Företagsekonomi för jurister 
(12 kurstimmar, 13 500 kr)
De ekonomiska förutsättningarna och sammanhangen 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 prissättning i företagens affärer. Kursdeltagaren får en mycket 
god insikt i ekonomisk argumentation och beslutsgrunder för att kunna biträda sina klienter på ett än bättre sätt. 
Robert Sevenius är företagsekonom och jurist, och mycket erfaren rådgivare inom företagsförvärv vid  
Arkios Sweden. Han undervisar frekvent och skriver läroböcker inom juridik och ekonomi, bl.a. Due diligence –  
besiktning av företag (Sanoma utbildning, 2013).

NYHET: Bevisning ur domarens perspektiv – något som alla  
processombud bör känna till 
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Advokatakademiens nya kurs 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 motparts-
ombudet, och få bättre genomslag i domstolen. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna inblick i de över- 
väganden 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 tillsammans innehavare av Advokatfirman Lundberg & Gleiss och ofta 
anlitade skiljedomare i svenska och internationella skiljemål.

 
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.
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= Meriterande kurs som visas i uppdragslista för domstolsförordnande på  
Advokatsamfundets hemsida
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Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol 
(15 kurstimmar, 18 900 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.

NYHET: 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 
ekonomiska familjerätten (bodelningar och arvstvister). Under kursen lär du dig bl.a. att identifiera och över-
komma vanligt förekommande hinder och låsningar i familjemål och bodelningar – kunskaper som har en stark 
bäring på humanjuristens 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 för-
ordnas ofta som medlare i vårdnads-, boende- och umgängesmål av tingsrätterna samt medverkar i Domstols-
verkets utbildningsverksamhet.
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.

NYHET: Due diligence vid företagsöverlåtelser – metod och praktik
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Kursen redogör för det praktiska arbetet och överväganden vid företagsbesiktning, såsom att identifiera  
klientens intressen, förmåga att driva processen framåt och hantera upptäckta risker. Kursen ger vidare kännedom 
om de arbetsverktyg och dokumentation som används vid due diligence. Besiktningens många rättsliga konse-
kvenser diskuteras utifrån rättsfall och doktrin, bl.a. riskfördelning, informationshantering och ansvarsbegränsning.
Robert Sevenius är företagsekonom och jurist, och mycket erfaren rådgivare inom företagsförvärv vid Arkios 
Sweden. Han undervisar frekvent och skriver läroböcker inom juridik och ekonomi, bl.a. Due diligence –  
besiktning av företag (Sanoma utbildning, 2013).

NYHET: Advokatetik och god advokatsed för administrativ personal
(3 kurstimmar, förmiddag, 4 300 kr)
Advokatakademiens nya halvdagskurs om advokatetik och god advokatsed vänder sig till den administrativa 
personalen 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.

Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken, del 1: Processen hos Migrationsverket
(12 kurstimmar, 13 500 kr)
Processen vid Migrationsverket är den viktigaste delen av asylprocessen, eftersom det är under denna som 
de flesta uppehållstillstånd 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. Deltagaren får även en uppdatering av de senaste nyheterna på lagstiftningsområdet.
Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlän-
ningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser 
bland annat i utlänningsrätt på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet.
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 före-
läsare samt som författare för Norstedts juridik.
Martin Hallbäck och Liza Carlund är teamledare vid Migrationsverket Region Väst.
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NYHET: Ekobrottsprocessen – fördjupning
(12 kurstimmar, 14 900 kr)
Advokatakademiens nya fördjupningskurs i ekobrottsprocessen behandlar frågor kring förundersökningens be-
drivande, oredlighet och penningtvättsbrott. Även olika typer av brottsupplägg som svart arbetskraft, moms-
karuseller m.m. diskuteras. Gränslandet mellan skattebrott och straffrätt samt frågor med internationell anknyt-
ning behandlas i viss mån.
Henrik Olsson Lilja är advokat och delägare vid Advokatfirman Althin med specialisering på försvararuppdrag, 
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 kontinuerligt advokater 
och biträdande jurister i straff- och processrätt.
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.

Fördjupning inom brottmålsprocessen 
(15 kurstimmar, 18 900 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 erfaren-
heter 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 bevis-
prövning och värdering av kriminalteknisk bevisning.

NYHET: Förhörsteknik i brottmål
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Ett bra förhör kräver, oavsett förmåga, noggranna förberedelser. Kursen behandlar vissa grundläggande tekniker 
för förberedelser och genomförande av förhör. Vidare diskuteras tekniker för att få domstolen att uppfatta och 
använda sig av de uppgifter som framkommer under förhören. Även processadvokater verksamma inom civila 
processer har nytta av det kursen lär ut om förhörsteknik.
Johan Eriksson är advokat och delägare vid Försvarsadvokaterna, Stockholm. Han arbetar sedan drygt 20 år 
uteslutande med straffrätt och har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor.

NYHET: Målsägandebiträde och särskild företrädare
(12 kurstimmar, 16 500 kr inkl. helpension på Falkenberg Strandbad) 
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 har omfattande erfarenhet när det gäller att företräda barn och unga i 
såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol, och undervisar frekvent inom området.

Advokatdagarna 2018 på Grand Hôtel i Stockholm 
(12 kurstimmar, 8 500 kr för konferens inkl. bankett/ 7 000 kr för 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 trevligt umgänge med kollegor 
från hela landet. Årets upplaga erbjuder som vanligt sex parallella seminariespår med ett 40-tal seminarier och 
gemensamma föreläsningar. Vi rekommenderar tidig anmälan – konferensen 2017 var fullbokad.

Mer information och anmälan på www.advokatakademien.se
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NYHET: Kommersiell förvaltningsrätt och grundläggande rättigheter  
för juridiska personer
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Advokatakademiens nya kurs i kommersiell förvaltningsrätt belyser förvaltningsrättens och den offentliga 
rättens stora praktiska och ekonomiska betydelse i kommersiell verksamhet. Här ingår även grundläggande 
rättigheter för juridiska personer. På kursen visas – med utgångspunkt från en rad verklighetsanknutna kon-
kreta exempel – hur den kommersiella förvaltningsrätten används som ett effektivt instrument i den juridiska 
verktygslådan. Kursen tar fasta på de olika övergripande rättsfrågor som kan uppkomma i samband med att 
juridiska personer kommer i kontakt med olika – för dem relevanta – myndigheter och domstolar. 
Percy Bratt är advokat och delägare vid Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling och undervisar på Advokatsam-
fundets kurs i konstitutionell rätt för blivande advokater. 
Karin Åhman är förutvarande professor i offentlig rätt, tf. lektor vid Stockholms universitet och undervisar på 
Advokatsamfundets kurs i konstitutionell rätt för blivande advokater.

Juridik för advokatassistenter – fördjupningskurs 
(15 kurstimmar, 18 500 kr inkl. helpension på Smådalarö Gård)
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 advokatsekreterare på uppdrag av Advokatsamfundet. 

NYHET: Ersättningsfrågor inom personskaderätten – en praktisk  
genomgång av praxisutvecklingen
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Under de senaste 10 åren har det skett en mycket snabb utveckling inom personskaderätten. Kursen går igenom 
praxisutvecklingen utifrån HD:s domar, Trafikskadenämndens cirkulärreferat och Personskadekommitténs  
cirkulär. Exempelvis behandlas de försäkringsmedicinska kriterierna för samband, de medicinska tabellverken 
samt vilket underlag som bör ligga till grund för medicinska bedömningar. 
Mats Wikner är advokat med lång erfarenhet inom personskaderätten. Han har sedan 1985 företrätt ett mycket 
stort antal personer från hela Sverige som råkat ut för personskador, och var med och startade Skadeståndskolle-
giet år 1995. 
Ola Schönning är jurist med bakgrund som domare och chefsjurist på försäkringsbolag.

Uppdraget som bodelningsförrättare 
(12 kurstimmar, 13 500 kr)
Kursen ger en grundlig genomgång av allt som rör bodelningsförrättningen såsom hantering av kostnadsfördel-
ningen, uppläggning av sammanträde, utredning, bevisning, ”processledning”, upprättande av olika slags beslut, 
yttrande till domstol samt handläggning efter återförvisning från domstol m.m. Deltagarna får en vägledning 
inte bara vad avser den praktiska sidan av förrättaruppdraget utan jämväl av den legala regleringen, som belyses 
med olika exempel på vanligt förekommande problem.
Örjan Teleman är advokat och författare till flera artiklar rörande bodelning och standardverken Bodelning under 
äktenskap och vid skilsmässa (sjätte upplagan 2016) samt Äktenskapsförord (tredje upplagan 2012). Han är med-
författare till kommentaren till Äktenskapsbalkens andra upplaga (2010) och har medverkat vid olika utredningar 
avseende bodelningsrätt.
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Fördjupning inom brottmålsprocessen 
(15 kurstimmar, 18 900 kr inkl. helpension på Krusenberg Herrgård)
Advokatakademiens omarbetade version av Fördjupning inom brottmålsprocessen leds av advokaterna Johan 
Eriksson och Lars Kruse samt hovrättsrådet Therese Linderoth. Kursledarna har mycket omfattande erfaren-
heter 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 bevis-
prövning och värdering av kriminalteknisk bevisning.

Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken, del 2: Processen i migrationsdomstolen
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Processen i migrationsdomstolen skiljer sig från exempelvis brottmålsprocessen eftersom det är den asyl- 
sökande som har bevisbördan för sitt skyddsbehov och då processen huvudsakligen är skriftlig. Detta ställer 
höga krav på såväl den asylsökande 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.
Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlän-
ningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser 
bland annat i utlänningsrätt på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet.
Mats Dahlström är rådman vid Migrationsdomstolen, Förvaltningsrätten i Stockholm. Han var tidigare advokat 
under 25 års tid.

NYHET: En ny sexualbrottslagstiftning
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Efter flera års debatt lämnade regeringen den 20 mars i år propositionen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på 
frivillighet (prop. 2017/18:177) till riksdagen. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli i år. Kursen redogör för och 
diskuterar samtliga nyheter i lagen, liksom hur försvararens och målsägandebiträdets uppdrag påverkas.
Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. Hon arbetar uteslutande med brottmål och social-
rätt och föreläser regelbundet inom dessa områden för biträdande jurister och advokater.
Anna Hannell är rådman vid Göteborgs tingsrätt. Hon var sekreterare i 2014 års sexualbrottskommitté.

NYHET: Praktiska frågor kring anställningsskyddet
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Advokatakademiens nya kurs fokuserar på hur arbetsgivare praktiskt kan och bör gå tillväga vid de svåra situa-
tioner som kan uppstå då man kanske vill skilja arbetstagaren från tjänsten. Anställningsskyddet i Sverige anses 
traditionellt starkt när det gäller frågan om uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked. Det finns i och 
för sig en rikhaltig praxis från Arbetsdomstolen vad gäller dessa frågor. Samtidigt uppstår för en arbetsgivare 
ofta mycket svårbedömda situationer när arbetstagare på något sätt inte fullgör sin del av anställningsavtalet. 
Hur skall sådana situationer hanteras?
Jonas Wiberg är advokat med över 15 års erfarenhet av arbetsrätt och tvistelösning. Han har bl.a. tidigare  
arbetat vid LO-TCO Rättsskydd AB, Ashurst Advokatbyrå samt Advokatfirman DLA Piper Sweden. Jonas Wiberg 
har särskilt fokus på arbetsrättsliga tvister och har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbets-
domstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Han har under senare år varit en flitigt anlitad 
och uppskattad föreläsare inom hela det arbetsrättsliga fältet.

Dataskyddsförordningen och arbetet med dataskydd i praktiken
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR ställer nya och mer 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 innehållet i GDPR och de nationella kompletteringsbestämmelser 
som föreslås i den nya dataskyddslagen. Under dagen diskuteras också Advokatsamfundets nya Vägledning för  
tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet.
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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 medver-
kade i den arbetsgrupp som på uppdrag av Advokatsamfundets styrelse tog fram vägledningen om GDPR för 
advokater.
Henrik Bengtsson är advokat och delägare vid Advokatfirman Delphi, och specialist på immaterialrätt, företags-
hemligheter, marknadsrätt, IT-rätt samt personuppgiftsfrågor och tvister inom dessa områden. Han medver-
kade i den arbetsgrupp som på uppdrag av Advokatsamfundets styrelse tog fram vägledningen om GDPR för 
advokater.

Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen 
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Advokatakademiens grundläggande kurs om tvistemålsprocessen ger ombudet god vägledning vid stämnings-
ansökan, 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 förliknings-
förhandlingar. 
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. 

NYHET: Advokaten som säljare – konsultativ försäljning och säljretorik
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Är du en motvillig säljare? Denna nya kurs ger dig inspiration för att ta grepp om försäljningsverktygen och hitta 
din säljstil och säljstyrka.
Ingen är född säljare och alla kan bli bra. Det handlar om vilja och att träna. En framgångsrik säljare är bra på att 
skapa kontakt, etablera relationer och fördjupa dem. Som säljare behöver man förstå sig själv, klienterna och 
hantera sin kommunikation medvetet. Hur får du fler att ”köpa dig”, ditt budskap och det du har att sälja? Dessa 
och liknande frågor diskuteras under kursen med fokus på säljmetodik, verktyg och resultat. Kursen varvar  
föreläsning, övningar och diskussioner i en workshopmodell.
Kursledaren Ylva Kassander är sedan drygt 15 år affärspedagog och businesscoach och har arbetat med kom-
munikation, försäljning och marknadsföring i drygt 30 år. Som anställd har hon byggt upp nya verksamheter 
och utvecklat befintliga inom media, design och tjänsteverksamhet. Ylva Kassander är utbildad pedagog och 
civilekonom och har fördjupat sin utbildning kring tillväxt och målstyrning.

NYHET: EU:s bodelningsförordningar och vår nya internationella bodelningslag
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Advokatakademiens nya kurs behandlar EU:s bodelningsförordningar, som träder i kraft den 29 januari 2019, 
och den nya kompletterande svenska internationella bodelningslagen (IBL), som förväntas träda i kraft vid  
samma tidpunkt. Kursledarna redogör ingående för reglerna i dessa nya lagstiftningar samt belyser dem med 
praktiska exempel.
Ulf Bergquist är advokat och senior partner vid Bergquist & Partners Advokatbyrå. Han var ledamot i den expert-
grupp som på EU-kommissionens uppdrag arbetade fram förslaget till EU:s bodelningsförordning, och ledamot 
i expertgruppens särskilda arbetsutskott. Ulf Bergquist var en av författarna till lagkommentaren Internationella 
arvslagen och de internationella bodelningslagarna – En kommentar (Norstedts Juridik).
Ulrika Hedström är advokat och partner vid Bergquist & Partners Advokatbyrå. Hon var ledamot av Advokat-
samfundets remissgrupp för utredningsförslaget till IBL.
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Advokatsamfundets ledarskapsprogram 2019
(februari–april, 22 kurstimmar, 23 500 kr)
Advokatakademien fortsätter sitt uppskattade samarbete med Handelshögskolan Executive Education. Program-
met hjälper dig att utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning.  
Huvudfokus är det personliga ledarskapet, en fråga som löper som en röd tråd igenom hela programmet. Din 
utmaning som ledare är att motivera medarbetarna, att säkerställa effektiv delegering och att skapa och underhålla 
en bra dialog med individer och grupper som du leder. Programmet startar 5–6 februari och avslutas 9 april 2019.

Läs mer på www.advokatakademien.se



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 kursbeskriv-
ningen på Advokatakademiens 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 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

Advokatetik och god  
advokatsed 
24 augusti  Stockholm
27 augusti  Malmö
3 september  Göteborg
11 september  Stockholm
13 november  Malmö
27 november  Stockholm

KOSTNADSFRIA KURSER HÖSTEN 2018
Stresshantering och ett 
hållbart arbetsliv
10 september  Stockholm
8 oktober  Malmö
12 november  Göteborg
10 december  Stockholm

Advokatetik och god advokatsed – för advokater
16 oktober  Stockholm
19 november  Göteborg


